
 

คําแนะนํา 
การรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล�าทหารราบ 

ประจําป�การศึกษา 2559 
----------------------------- 

ข อ 1     ความมุ�งหมาย   กองทัพบกมีความประสงค�จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข�าเป�น นักเรียนนายสิบทหารบก
หลักสูตร  1 ป� ท่ีจะเข�ารับราชการเป�นสิบตรีประจําการในเหล&าต&างๆ ของกองทัพบก จํานวน  13 เหล&า และ นักเรียนนายสิบ
เหล�าทหารราบ หลักสูตร 1 ป� ท่ีจะบรรจุเข�ารับราชการเป�นสิบตรีประจําการเหล&าทหารราบ โดยท้ังสองหลักสูตรจะทําการฝ/ก
และศึกษาวิชาทหารเพ่ือเป�นผู�นําหน&วยทหารท่ีดี มีจริยธรรม และมีความรู�ทางทหารท่ีเหมาะสมกับตําแหน&งท่ีบรรจุ ตามหลักสูตร
ของกองทัพบก 
ข อ 2 ประเภทบุคคล ผู มีสิทธิสมัคร 
 2.1  บุคคลพลเรือน 
 2.2 ทหารกองประจําการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 2.3 ทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจําการแต&งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการ
กองทัพไทย หรือสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 2.4 พลอาสาสมัคร (ประจําการ)  และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก 
 2.5 ทหารกองหนุน(ทหารเกณฑ�)ท่ีเคยเป�นทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก 
ข อ 3 คุณสมบัติเฉพาะในแต�ละหลักสูตร 

3.1  หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก 
 3.1.1  บุคคลพลเรือน 
  3.1.1.1 ทหารกองเกิน อายุ 18 ป@ ถึง 22 ป@  (ผู�ท่ีเกิดระหว&าง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ.2541)  ไม&รับสมัคร
ผู�อายุ 21 ป@บริบูรณ�ในป@ท่ีจะเข�ารับการตรวจเลือกเข�าเป�นทหารกองประจําการในป@  2559 (คนเกิด พ.ศ. 2537) เว�นผู�สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรการฝ/กวิชาทหารช้ันป@ท่ี 3 (รด.ป@ 3) สําหรับ ผู�มีอายุ 22 ป@ ต�องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข�ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43)  แสดงว&าผ&านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข�ารับราชการทหาร
กองประจําการ ร&างกายสมบูรณ�ดี ผลการจับสลาก “ดํา” ไม&ต�องส&งเข�ากองประจําการ 
 3.1.1.2 ทหารกองหนุน อายุ 18 ป@ ถึง 22 ป@ (ผู�เกิดระหว&าง พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2541) สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรการฝ/กวิชาทหารช้ันป@ท่ี 3 (รด.ป@3)  ของศูนย�การกําลังสํารองหรือหน&วยฝ/กวิชาทหารของ มณฑล
ทหารบก หรือ  จังหวัดทหารบก ต�องแสดงหลักฐาน สมุดประจําตัวทหารกองหนุน หนังสือสําคัญฯ (แบบ สด.8) เท&าน้ัน 
สําหรับ ผู�แสดงหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะจากหน&วยบัญชาการรักษาดินแดน ใช�กรณี ขอคะแนนเพ่ิม 
 3.1.2 ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ 
และกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม&เกิน 24 ป@ (ไม&เกิดก&อน พ.ศ.2535) ท้ังน้ี ต�องได�รับอนุญาตจากผู�บังคับบัญชาแล�ว ไม&มี
ผลกระทบต&อการปรับย�ายของหน&วยต�นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจําการ 
 3.1.3 ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) และทหารกองประจําการแต�งกายกองทัพบก
สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) อายุไม&เกิน 24 ป@ (ไม&เกิดก&อน พ.ศ.2535) 
 3.1.4 พลอาสาสมัคร (ประจําการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก  มีอายุไม&เกิน 24 ป@  
(ไม&เกิดก&อน พ.ศ.2535) ให�เลือกได�หลักสูตรเดียว ตามคุณสมบัติและหลักฐานทางทหาร 
 3.2  หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล�าทหารราบ 
 3.2.1 ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู&ในกองประจําการมาแล�ว ไม&น�อยกว&า  1  ป@ หรือ      
ผู�ท่ีกําลังจะครบปลดจากกองประจําการใน เม.ย.58 อายุไม&เกิน 24 ป@ (ไม&เกิดก&อน พ.ศ.2535) 
 3.2.2 พลอาสาสมัคร (ประจําการ) และอาสาสมัครทหารพราน  ในสังกัดกองทัพบก  อายุไม&เกิน  24  ป@ 
(ไม&เกิดก&อน พ.ศ.2535) ให�เลือกได�หลักสูตรเดียว ตามคุณสมบัติและหลักฐานทางทหาร 
 3.2.3 ทหารกองหนุน เฉพาะผู ท่ีเคยเป9นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ;) ในสังกัดกองทัพบกมาแล ว 
อายุไม&เกิน 24 ป@ (ไม&เกิดก&อน พ.ศ.2535) 
ข อ 4 คุณสมบัติท่ัวไป 
 4.1 วุฒิการศึกษา  สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท&า ตาม
หลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
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4.2 เป�นชายโสด ไม&เป�นผู�ท่ีมีหน้ีสินล�นพ�นตัว ไม&อยู&ในสมณะเพศก&อนสอบภาควิชาการ ไม&เป�นผู�บกพร&องในศีลธรรม 
ไม&อยู&ในระหว&างพักราชการหรือหนีราชการ 

4.3  มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต�องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต&ถ�าบิดาเป�นนายทหารสัญญาบัตร หรือ 
นายทหารประทวน ซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล�ว มารดาจะมิใช&เป�นผู�มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได� 

4.4  มีอวัยวะ  รูปร&าง  ลักษณะท&าทาง  และขนาดของร&างกายเหมาะแก&การเป�นทหาร  ไม&มีรอยสักตามร&างกาย  
ไม&มีแผลเป�นท่ีดูน&าเกลียด   ไม&เป�นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว&าด�วยการรับราชการทหาร (  ผนวก ก  หน�า  13 ) 

4.5  ไม&เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก&อน 
4.6  ไม&เป�นผู�เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให�โทษ หรืออยู&ในระหว&างเป�นจําเลยในคดีอาญา และไม&เคยต�องคํา

พิพากษาโทษจําคุก  เว�นแต&ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได�กระทําโดยประมาท 
4.7 ต�องว&ายนํ้าได�ในระยะทางไม&น�อยกว&า 25 เมตร ต�องผ&านข้ันตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ 

ร&างกาย ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 
4.8    ไม&เป�นผู�อยู&ในระหว&างพักราชการเน่ืองจากความผิด หรือหนีราชการ 
4.9    ไม&เป�นผู�เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล&ออกจากราชการ 
4.10   เป�นผู�ได�รับอนุญาตจากบิดา  มารดา  หรือผู�ปกครอง ให�สมัครเข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก 
4.11   ไม&เป�นผู�ท่ีต�องเข�ารับการตรวจเลือกเป�นทหารกองประจําการ   ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497    

ในป@ท่ีสมัครสอบเข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก 
4.12 ผู�ท่ีขอผ&อนผัน ไม&เข�ารับการตรวจเลือกทหารกองประจําการในป@ท่ีผ&านมา (พ.ศ. 2558) และผู�ท่ีจะต�องเข�ารับ

การตรวจเลือกเป�นทหารกองประจําการในป@ 2559 ไม&มีสิทธิสมัครสอบ 
ข อ   5 สถานศึกษา 
 5.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกศึกษา   ณ  โรงเรียนนายสิบทหารบก  อ.หัวหิน  จว.ประจวบคีรีขันธ�   เป�น
เวลา  6  เดือน และศึกษาต&อ  ณ  โรงเรียนเหล&าสายวิทยาการ อีก  6  เดือน   รวมเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1  ป@ 
 5.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล&าทหารราบศึกษา ณ โรงเรียนทหารราบ ศูนย�การทหารราบ ค&ายธนะรัชต�  
อ. ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ� 
ข อ  6 เหล�าทหาร 

นักเรียนนายสิบทหารบกจะได�รับการบรรจุเข�าประจําการ เมื่อสําเร็จการศึกษาแล�ว จํานวน 13 เหล&า ได�แก& เหล&า
ทหารราบ เหล&าทหารม�า เหล&าทหารปOนใหญ& เหล&าทหารช&าง เหล&าทหารสื่อสาร เหล&าทหารแพทย� เหล&าทหารสรรพาวุธ เหล&า
ทหารขนส&ง เหล&าทหารสารวัตร เหล&าทหารการสัตว� เหล&าทหารพลาธิการ เหล&าทหารการเงิน และเหล&าทหารการข&าว  (อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงตามความต�องการของทางราชการ) สําหรับ นักเรียนนายสิบเหล�าทหารราบ เมื่อสําเร็จการศึกษาแล วจะ
บรรจุเข าประจําการในเหล�าทหารราบเท�านั้น 
ข อ 7 กําหนดการ และวิธีการสมัคร 
7.1   กําหนดการ  กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข�าเป�น นักเรียนนายสิบทหารบก และ
นักเรียนนายสิบเหล&าทหารราบ โดย เปBดรับสมัครสอบทางอินเทอร;เน็ต (ตลอด 24 ช่ัวโมง) ตั้งแต&  วันท่ี 15 ธันวาคม 2558 
เวลา 00.01 นาฬิกา ถึง 31 มกราคม 2559 เวลา 18.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม&เว�นวันหยุดราชการ) (สําหรับผู�ไม&มี
เครื่องคอมพิวเตอร�ไว�ใช�งาน ทางกรมยุทธศึกษาทหารบก ได�จัดเครื่องคอมพิวเตอร� ไว�บริการ ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร 
กรมยุทธศึกษาทหารบก โดยให�บริการในเวลาราชการด�วย) ตั้งแต&วันท่ี 1- 21 ม.ค.59 สําหรับผู�สมัครสามารถเลือกการสมัคร
โดยผ&านธนาคารผู�ให�บริการดังน้ี ผู�สมัครผ&านธนาคารทหารไทย ให�ชําระเงินค&าสมัครผ&านธนาคารทหารไทย ทุกสาขา หรือ 
ผู�สมัครผ&านธนาคารกรุงไทย ให�ชําระเงินค&าสมัครผ&านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  สําหรับการชําระเงินค&าสมัครสามารถดําเนินการได  
ต้ังแต�วันท่ี 15 ธันวาคม 2558 – 1 กุมภาพันธ; 2559 
 7.2   วิธีการสมัคร 
  7.2.1  ผู�สมัครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบ เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของผู�สมัครแต&ละประเภท 
ตามเง่ือนไขการรับสมัคร และระเบียบการตามท่ี กรมยุทธศึกษาทหารบก ได�กําหนดไว� ตั้งแต&  วันท่ี 15 ธันวาคม 2558 เวลา 
00.01 นาฬิกา ถึง 31 มกราคม 2559 เวลา 18.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม&เว�นวันหยุดราชการ) 
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  7.2.2 ผู�สมัครกรอกข�อมูลการสมัคร พร�อม Upload รูปภาพ และวุฒิการศึกษา เพ่ือเป�นไฟล�ข�อมูล  
ไฟล�รูปภาพในการกรอกใบสมัคร ทาง Website ของระบบการรับสมัครทางอินเทอร�เน็ต  ได�  http//www.atc-rta.com 
(กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ  http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) 
  7.2.3 ผู�สมัครจะต�องตรวจสอบข�อมูลท่ีกรอกในใบสมัครให�ถูกต�อง จากน้ันยืนยันการส&งใบสมัคร (เมื่อผู�สมัคร 
ยืนยันการส&งใบสมัครแล�ว ไม&สามารถแก�ไขข�อมูลการสมัครได� หากต�องการแก�ไขให�ติดต&อท่ีเจ�าหน�าท่ีระบบกรมยุทธศึกษา
ทหารบก เพ่ือทําการแก�ไขเท&าน้ัน ธนาคารกรุงไทย ติดต&อท่ีcall-center โทร. 0-2241-4068, 0-2241-4036 ต&อ1234      
ธนาคารทหารไทย ติดต&อท่ีกรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-4037 
  7.2.4 ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้น ผู�สมัครจะต�องพิมพ�ใบสมัคร และใบชําระเงิน เพ่ือนําไปชําระเงินตรงตาม 
ใบชําระเงิน ซ่ึงปรากฏ ได�แก& ธนาคารทหารไทย หรือ ธนาคารกรุงไทย  ตั้งแต&วันท่ี วันท่ี 15 ธันวาคม 2558 ถึง 1 กุมภาพันธ� 
2559 ตามอัตราค&าธรรมเนียมท่ี กรมยุทธศึกษาทหารบก กําหนดไว� 
   7.2.4.1 ค&าธรรมเนียมการสมัครสําหรับบุคคลพลเรือน ทหารกองประจําการสังกัดกองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และทหารกองหนุน เป�นจํานวนเงิน 300  บาท 
ค&าบริการของธนาคาร จํานวน 30 บาท 
   7.2.4.2 ค&าธรรมเนียมการสมัครสําหรับทหารกองประจําการและทหารกองประจําการแต&งกาย
กองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยและสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพราน 
สังกัด เป�นจํานวนเงิน 200 บาท ค&าบริการของธนาคาร จํานวน 30 บาท 
  7.2.5 ภายหลังจากนําใบชําระเงิน ไปชําระเงินท่ีธนาคาร ธนาคารจะคืนใบชําระเงินในส&วนท่ี 1 ให�กับผู�สมัคร 
เพ่ือใช�เป�นหลักฐานยืนยันชําระเงิน ประกอบบัตรประจําตัวสอบเพ่ือใช�แสดงในวันสอบภาควิชาการ 
  7.2.6 ผู�สมัครท่ีมีการชําระเงินภายในกําหนดแล�ว  ภายหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น ระบบจะทําการประมวลผล 
เพ่ือจัดลําดับเลขประจําตัวสอบให� ท&านสามารถพิมพ�บัตรประจําตัวสอบ ซ่ึงมีการระบุ หมายเลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ 
ข อ  8 หลักฐานการสมัครสอบ 
ผู�สมัครจะต�องเตรียมหลักฐานการสมัคร เพ่ือเป�นข�อมูลเพ่ือใช�กรอกข�อมูลการสมัครสอบทางอินเทอร�เน็ต ดังน้ี 
 8.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 8.2 สําเนาทะเบียนบ�านตัว,  บิดา,  มารดา สัญชาติเป�นไทยโดยการเกิด 
 8.3 ข�อมูลทะเบียนราษฎร ของ  ปูe,  ย&า,  ตา,  ยาย 
 8.4 สําเนาประกาศนียบัตร หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)  หรือ หนังสือรับรองของสถานศึกษา
แสดงว&า กําลังศึกษาอยู&ในระดับมัธยมศึกษาป@ท่ี  6  สายสามัญ  สายอาชีพ  หรือเทียบเท&า พร�อมสําเนา 
 8.5 หลักฐานทางทหาร (แล�วแต&คุณสมบัติการสอบแต&ละประเภท) 
  8.5.1  ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) พร�อมสําเนา สําหรับทหารกองเกินอายุ 18 – 22 ป@บริบูรณ� 
  8.5.2  หนังสือสําคัญฯ (แบบ สด.8) พร�อมสําเนา สําหรับทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 (นศท.) สมัครได�
หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก, ทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 (พลอาสาสมัคร, อาสาสมัครทหารพราน) สมัครหลักสูตร
นักเรียนนายสิบทหารบก หรือหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล&าทหารราบ หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง และทหารกองหนุนประเภท
ท่ี 1 (ทหารกองหนุน) สมัครหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล&าทหารราบ ได�หลักสูตรเดียวเว�นผู�อายุไม&เกิน 22 ป@ บริบูรณ� ไม&เกิด
ก&อน พ.ศ. 2537  สามารถสอบแข&งขันหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ได�อีกหลักสูตรหน่ึง 
  8.5.3 กรณีทหารกองหนุนไม&มีหนังสือสําคัญฯ (แบบ สด.8) พร�อมสําเนา หากมีสําเนาทะเบียนกอง
ประจําการ (แบบ สด.3) พร�อมสําเนา หากนําเอกสารมาแสดงต�องมีการบันทึกปลดด�านหลังให�เรียบร�อย 
  8.5.4 ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข�าเป�นทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) พร�อมสําเนา
สําหรับทหารกองเกินอายุ 22 ป@บริบูรณ� ท้ังน้ีต�องผลการตรวจเลือกฯ ต�องไม&ขัดต&อการรับราชการทหาร หรือใบรับรองผลฯ     
(แบบ สด.43) สําหรับทหารกองประจําการ ซ่ึงผลการจับสลาก กําหนดหน&วย/ผลัด เข�ารับราชการทหารกองประจําการ 
ข อ 9 หลักฐานการสมัครซ่ึงต องย่ืนต�อคณะกรรมการในการสอบรอบท่ีสอง (สําหรับผู สอบผ�านภาควิชาการ) ต�อนํามา
แสดงต&อเจ�าหน�าท่ี กรมยุทธศึกษาทหารบก ในวันท่ี 1 – 4 มีนาคม 2559 ตามวัน  เวลา ท่ีกําหนดในประกาศ 
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 9.1 ซองบรรจุเอกสารสีขาว ขนาด 9x10 น้ิวสําหรับบุคคลพลเรือน และซองบรรจุเอกสารสีนํ้าตาล ขนาด 9x10 น้ิว 
สําหรับทหารกองประจําการและทหารกองหนุน โดยดาวน�โหลดข�อมูลปiดหน�าซองเอกสารท่ีหน�าแรกของระบบการรับสมัครได�
ท่ี ทางเว็บไซต�  ยศ.ทบ. http//www.atc-rta.com หรือ http//www.radd-atc.com 
 9.2 สําเนาบัตรประจําตัวสอบ  จํานวน  1  ชุด พร�อมเจ�าตัวรับรองสําเนา 
 9.3 ใบสมัครสอบทางอินเทอร�เน็ต จํานวน  1  ชุด พร�อมเจ�าตัวรับรองสําเนา 
 9.4 เอกสารตัวจริง พร�อมสําเนาเอกสาร ตามข�อ 8.1 – 8.5 เว�นข�อ 8.3 จํานวน  1  ชุด พร�อมเจ�าตัวรับรองสําเนา 
 9.5   เอกสารซ่ึงนํามาแสดงกรณี สําเนาทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�าน หรือสําเนาทะเบียนบ�านท่ีนายทะเบียนรับรอง 
ต�องแสดงวัน เดือน ป@ เกิดท่ีชัดเจน ระบุสัญชาติเป�นไทยโดยการเกิดของผู�สมัครและของบิดา มารดา โดยกําเนิดของผู�สมัคร
ให�ชัดเจน 
  9.5.1 ในกรณีท่ีบิดา มารดา ไม&ได�อยู&ในทะเบียนบ�านเดียวกันกับผู�สมัครให�นําสําเนาทะเบียนบ�านของบิดา 
มารดา มาแสดงด�วย 
 9.5.2 ในกรณีท่ีบิดา มารดา ถึงแก&กรรมและไม&มีช่ืออยู&ในทะเบียน ให�นําหลักฐานสําเนาใบมรณะบัตร หรือ
หลักฐานอ่ืนของทางราชการมาประกอบ เช&นใบสูจิบัตร, หนังสือรับรองการเกิด เพ่ือแสดงสัญชาติของบิดา มารดา ด�วย 
  9.5.3 ในกรณีท่ี บิดา มารดา ไม&ได�จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรสแต&มารดาไม&ได�เปลี่ยนมาใช�
นามสกุลของบิดา ผู�สมัครจะต�องนําทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานท่ีแสดงว&าเป�นบิดาหรือมารดาท่ีแท�จริงของ 
ผู�สมัครมาแสดงด�วย เช&น สูติบัตร   เป�นต�น 
  9.5.4 ในกรณีผู�สมัครมีสถานะเป�นบุตรบุญธรรมของผู�อื่น ผู�สมัครจะต�องนําสําเนาทะเบียนของบิดา
มารดาท่ีแท�จริงมาแสดงด�วย 
  9.5.5 ในกรณีช่ือตัวหรือช่ือสกุลไม&ตรง   จะต�องนําสําเนาเอกสารการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล มาแสดง 
 9.6 หลักฐานการศึกษา 
  9.6.1 สําเนาทะเบียนประกาศนียบัตรแสดงผลการศึกษาว&าจบการศึกษา  จํานวน  1  ชุด 
  9.6.2 หนังสือรับรองของสถานศึกษาแสดงว&า กําลังศึกษาอยู&ในระดับมัธยมศึกษาป@ท่ี  6  สายสามัญ  สายอาชีพ 
หรือเทียบเท&า สําหรับผู�อยู&ระหว&างเข�ารับการศึกษา ( ตัวอย&างหน�า  26 )  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน  1  ชุด 
ข อ   10 หลักฐานในการขอรับสิทธิพิเศษ และ/หรือสิทธิคะแนนเพ่ิม ผู�สมัครท่ีมีความประสงค�จะขอรับสิทธิพิเศษ หรือ 
ขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิม ต องย่ืนแสดงความจํานงในการย่ืนหลักฐานการขอรับสิทธิพิเศษ และ/หรือสิทธิคะแนนเพ่ิม โดย
ทางระบบอินเทอร;เน็ต เพ่ือกําหนด วัน เวลา นําหลักฐานตัวจริงมาแสดงต�อกรรมการตรวจคะแนนเพ่ิม ตาม วัน เวลา ท่ี
ย่ืนความจํานงด วยตนเอง พร อมหลักฐาน ประกอบด�วย (ใบสมัคร หลักฐานขอรับสิทธิพิเศษ และ/หรือสิทธิคะแนนเพ่ิม 
พร�อมสําเนาเอกสาร จํานวน  1  ชุด ) ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดําริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  มิฉะนั้นถือ
ว�าท�านไม�ขอรับสิทธิตามท่ีทางราชการกําหนด  หรือ ส�งหลักฐานการขอสิทธิคะแนนเพ่ิมทางไปรษณีย;  โดยส�งข อมูล
มายัง กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดําริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ต้ังแต�วันท่ี 21 ธันวาคม 2558 ถึง
วันท่ี 22 มกราคม 2559 (โดยถือตราประทับทางไปรษณีย;เป9นสําคัญ) 
 10.1 หลักฐานสิทธิพิเศษด�านการกีฬาต�องเป�นเอกสารรับรองความสามารถทางการกีฬาท่ีแสดงว&าเป�นนักกีฬา
ตัวแทนทีมชาติ นักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ นักกีฬานักเรียนไทยเข�าร&วมการแข&งขันกีฬานักเรียนชิงแชมปkอาเซียน หรือ
นักกีฬาท่ีเข�าร&วมการแข&งขันกีฬาแห&งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห&งชาติ นักกีฬาท่ีเข�าร&วมการแข&งขันกีฬาสโมสร   นักกีฬาท่ีเข�า
ร&วมการแข&งขันกีฬากองทัพไทย นักกีฬาท่ีเข�าร&วมการแข&งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา หรือกีฬาโรงเรียนกีฬา และกีฬานักเรียนของ
สํานักงานพัฒนากีฬาและการท&องเท่ียว และนักกีฬาท่ีเข�าร&วมการแข&งขันกีฬาภายในกองทัพบกของป@ท่ีผ&านมา  ท่ีออกให�โดย
คณะกรรมการโอลิมปiคแห&งประเทศไทย การกีฬาแห&งประเทศไทย สถาบันการพลศึกษาแห&งประเทศไทย  สมาคมการกีฬาในแต&
ละประเภท  หรือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก จํานวน 18 ชนิดกีฬา ได แก� กรีฑา มวยสากลสมัครเล�น 
มวยไทยสมัครเล�น แบดมินตัน บาสเกตบอล จักรยาน ฟWนดาบ ฟุตบอล ฟุตซอล  เปตอง รักบ้ีฟุตบอล เซปWกตะกร อ    
ยิงปXน ฮอกกี้ ว�ายน้ํา เทเบิลเทนนิส  เทควันโด และวอลเล�ย;บอล  (รายละเอียดการขอใช�สิทธินักกีฬา ตามข�อ 11) 
 10.2 หลักฐานขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมด�านการทหารท้ังของผู�สมัครและของบิดามารดา 
  10.2.1 หลักฐานแสดงว&า ผู�สมัครสําเร็จการฝ/กวิชาทหารตามกฎหมายว&าด�วยการส&งเสริมการฝ/กวิชาทหาร 
ตามหลักสูตรการฝ/กวิชาทหารช้ันป@ท่ี 1 ถึงช้ันป@ท่ี 5 ซ่ึงต�องเป�นเอกสารท่ีออกให�โดยศูนย�ฝ/กกําลังสํารอง หน&วยบัญชาการ
กําลังสํารอง หรือ หน&วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ หน&วยฝ/กวิชาทหารของมณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก เท&าน้ัน  
(ตัวอย&างหน�า 27) 
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  10.2.2  หลักฐานแสดงว&าเป�นบุตรของผู�ท่ีได�รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล�าหาญ หรือเหรียญกล�าหาญ 
  10.2.3 หลักฐานแสดงว&าเป�นบุตรของทหาร   ข�าราชการ   หรือคนงาน ซ่ึงต�องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ
ในขณะปฏิบัติราชการในหน�าท่ี หรือถูกประทุษร�ายเพราะเหตุกระทําการตามหน�าท่ี   หรือต�องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุน้ัน  
ซ่ึงได�รับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมายว&าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการ หรือได�รับเงินค&าทําขวัญตามข�อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว&าด�วยคนงาน 
  10.2.4 หลักฐานแสดงว&าเป�นบุตรของทหาร ข�าราชการ หรือคนงาน ซ่ึงได�กระทําหน�าท่ีในระหว&างเวลาท่ีมี
การรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว&างท่ีมีพระบรมราชโองการ ประกาศสถานการณ�ฉุกเฉิน ซ่ึง
มีสิทธิได�รับเวลาราชการเป�นทวีคูณ ตามกฎหมายว&าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 
  10.2.5 หลักฐานแสดงว&า เป�นทหารกองประจําการท่ีปฏิบัติหน�าท่ีราชการสนามไม&น�อยกว&า 120 วัน ก&อน
วันท่ีจะสมัครเข�ารับการสอบคัดเลือก 
  10.2.6 หลักฐานตามข�อ 9.2.3, 9.2.4 และ 9.2.5 ต�องมีสําเนาคําสั่งการปฏิบัติหน�าท่ีแนบมาด�วย 

ข อ   11 การขอใช สิทธินักกีฬา  (ต�องเดินทางมาด�วยตนเอง) 
ผู�สมัครท่ีมีความประสงค�จะขอใช�สิทธินักกีฬาจะต�องมีความสามารถตามระดับนักกีฬาตามท่ี ทบ.กําหนด และความต�องการท่ี 
ทบ. ต�องการในแต&ละป@ โดยผู สมัครสอบคัดเลือกทางอินเทอร;เน็ต  สามารถย่ืนความจํานงการส�งเอกสารการขอใช สิทธิ
นักกีฬา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด ทางอินเทอร;เน็ต  โดยผู�สมัครนําหลักฐานวุฒิบัตรการเป�นนักกีฬาตามท่ีกองทัพบกกําหนด
มาแสดงด�วยตนเอง ได�แก& (วุฒิบัตรทางการกีฬา (เอกสารตัวจริงมา) และสําเนา จํานวน  1  ชุด พร�อม   ใบสมัคร) มาแสดง
ต&อกรรมการตรวจหลักฐานผู�ขอใช�สิทธินักกีฬา ตาม วัน เวลา ท่ียื่นความจํานง ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก  ถนนเทอดดําริ  เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ  (ตัวอย&างหน�า 24 ) สําหรับผู�ยื่นหลักฐานการสมัครด�วยตนเอง ให�ยื่นหลักฐานการสมัคร ณ  
กรมยุทธศึกษาทหารบก ในวันท่ีสมัคร 
 11.1 ผู�ขอรับสิทธินักกีฬา จะต�องเป�นนักกีฬาท่ีมีความสามารถและมีหนังสือรับรอง วุฒิบัตรการเป�นนักกีฬา ตามท่ี
กองทัพบกได�กําหนดระดับนักกีฬาไว�แสดงต&อคณะกรรมการรับสมัคร ดังน้ี.- 
  11.1.1 นักกีฬาตัวแทนทีมชาติ วุฒิบัตรออกให�โดยการกีฬาแห&งประเทศไทย  หรือ  คณะกรรมการ 
โอลิมปiคแห&งประเทศไทย 
  11.1.2 นักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ   วุฒิบัตรออกให�โดยการกีฬาแห&งประเทศไทย 
  11.1.3 นักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยเข�าร&วมการแข&งขันกีฬานักเรียนชิงแชมปkเอเชีย หรือนักเรียนอาเซียน 
วุฒิบัตรออกให�โดยกรมพลศึกษา 
  11.1.4 นักกีฬาท่ีเข�าร&วมการแข&งขันกีฬาแห&งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห&งชาติ  นักกีฬาเขตการศึกษา วุฒิบัตร
ออกให�โดยการกีฬาแห&งประเทศไทย 
  11.1.5 นักกีฬาท่ีเข�าร&วมการแข&งขันกีฬาสโมสร   วุฒิบัตรออกให�โดยสมาคมการกีฬาแต&ละประเภท 
  11.1.6 นักกีฬาท่ีเข�าร&วมการแข&งขัน    กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห&งประเทศไทย    หรือกีฬาโรงเรียนกีฬา
และกีฬานักเรียนของสถาบันการพลศึกษาแห&งประเทศไทย   วุฒิบัตรออกให�โดยสถาบันการพลศึกษาแห&งประเทศไทย 
  11.1.7 นักกีฬาท่ีเข�าร&วมการแข&งขันกีฬากองทัพไทย   หนังสือรับรองจากสํานักงานกีฬาทหาร    กรม
ยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
  11.1.8 นักกีฬาท่ีเข�าร&วมการแข&งขันกีฬาภายในกองทัพบกของป@ท่ีผ&านมา วุฒิบัตรออกให�โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก 
 11.2 ผู�ขอใช�สิทธินักกีฬา เมื่อยื่นหลักฐานการขอใช�สิทธินักกีฬา และมอบหลักฐานใบรับรองวุฒิบัตรการเป�น 
นักกีฬาตามท่ีกําหนด ให�กรรมการรับสมัครตรวจสอบหลักฐานในข้ันต�นแล�ว    กรรมการรับสมัครฯ จะออกใบนัดให กับ 
ผู สมัครท่ีขอใช สิทธินักกีฬา เพ่ือไปทําการทดสอบความสามารถทางการกีฬา ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต 
กรุงเทพมหานคร  ในวันศุกร; ท่ี  5 ก.พ.2559  เวลา  0700  ( ทหารกองประจําการท่ีสมัครผ&านหน&วย ให�ใช�ใบสมัครขอ
ใช�สิทธินักกีฬา (ตัวอย&างหน�า 28 )  โดย ให�ผู�แทนหน&วยแยกส&งเจ�าหน�าท่ีรับสมัครในวันท่ีมายื่นหลักฐาน ) 
 11.3 การทดสอบความสามารถทางการกีฬาคณะกรรมการทดสอบความสามารถทางการกีฬาจะทําการทดสอบ
ให�กับผู�สมัครเพียงประเภทเดียวเท&าน้ัน ผู�สมัครท่ีมีความสามารถทางด�านกีฬาหลายประเภทจะต�องตกลงใจเลือกกีฬาท่ีตนเอง
มีความถนัดและเขียนใบสมัครขอเข�ารับการทดสอบกีฬาเพียงประเภทเดียวตลอดจนต�องชําระค&าบริการการใช�สนาม จํานวน  
60.- บาท (หกสิบบาทถ�วน)  ในวันท่ียื่นหลักฐานการขอใช�สิทธิตามข�อ 9 
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 11.4 ผู�ท่ีไม&ได�ยื่นหลักฐานการขอใช�สิทธินักกีฬา หรือมีคุณสมบัติทางกีฬาไม&ถูกต�อง ตามท่ีกองทัพบกกําหนด   จะไม&ได�รับ
ใบนัดเข�ารับการทดสอบฯ จากกรรมการฯ ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ไปแสดงต&อคณะกรรมการทดสอบความสามารถทางการ
กีฬา ใน วัน เวลา ท่ีกําหนด  คณะกรรมการทดสอบความสามารถทางกีฬา  ถือว�าท�านไม�ได ย่ืนสิทธิและมีคุณสมบัติตามท่ี
กําหนด จะไม�รับทําการทดสอบทุกกรณี 
 11.5 ผู�ท่ีเข�ารับการทดสอบความสามารถทางการกีฬา แล�วคณะกรรมการทดสอบลงความเห็นว&าเป�นนักกีฬาท่ีมี
ความสามารถในแต&ละระดับจริง จะต�องได�รับสิทธิเข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก และ/หรือ ได�สิทธิคะแนนเพ่ิมตามท่ี
กองทัพบกกําหนด หากท&านไม&ปฏิบัติตามกฎเกณฑ�ท่ีกําหนด ท&านก็จะไม&ได�รับสิทธิและไม&มีสิทธิเรียกร�องใดๆ ท้ังสิ้น 
 11.6 การใช�สิทธินักกีฬาสงวนไว� เฉพาะผู ท่ีได เข าร�วมการแข�งขันภายในเวลา  2  ป�  นับจากวันท่ีย่ืนใบสมัครข อ 
12 วิธีปฏิบัติในการย่ืนหลักฐานการสมัคร(ผู�สอบผ&านภาควิชาการ)  ผู สมัครต องอ�านเอกสารการรับสมัครฉบับนี้ ให 
เข าใจโดยละเอียด เพ่ือเตรียมความพร�อมและหลักฐานต&างๆ ท่ีกําหนดให�เรียบร�อยโดยเฉพาะหลักฐานของตนเองและของ
บิดา มารดา หลักฐานสิทธิพิเศษเพ่ือขอรับคะแนนเพ่ิมท้ังสิทธิของตนเองและสิทธิท่ีเกิดจาก บิดา มารดา อย&าคิดว&าสมัครก&อน
แล�วสามารถจัดเตรียมเอกสารได�ทัน กรมยุทธศึกษาทหารบก  ได�กําหนดวัน  เวลา ในการรับสมัครให�ท&านอย&างพอเพียงอยู&
แล�ว ผู�ท่ีเตรียมตัวพร�อมแล�วเท&าน้ัน จึงจะเป�นผู�มีโอกาสได�เข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก 
 12.1 เมื่อถึงกําหนดวันยื่นเหลักฐานการสมัครผู�สอบผ&านภาควิชาการ ก&อนการสอบรอบท่ีสอง ผู�สมัครจะต�อง
เดินทางไปยื่นหลักฐานสมัครด�วยตนเอง ให�เตรียมหลักฐานต&าง ๆ ตามท่ีได�กําหนดไว�ในข�อ 8 บรรจุลงในซองใส&เอกสาร (ถ�าไม&
มีซองใส&เอกสารจะไม&รับยื่นหลักฐานผู�สอบผ&านภาควิชาการฯ ) 
 12.2 ผู�สมัครได�กรอกข�อความในใบสมัครตามความเป�นจริง  และหลักฐานท่ีนํามาใช�ในการสมัครต�องเป�นหลักฐานท่ี
ถูกต�อง (ไม&แก�ไขหรือปลอมแปลงให�ผิดจากข�อเท็จจริง) หากข�อความในใบสมัครหรือหลักฐานท่ีนํามาใช�ในการสมัครไม&ตรง
ตามความจริง ไม&ว&าข�อความและหลักฐานน้ัน ทางราชการได�ตรวจพบในข้ันตอนการสอบใด ๆ หรือ เมื่อรายงานตัวทํา
สัญญาเข�าเป�นนักเรียนนายสิบท้ังสอง หลักสูตรแล�วก็ตาม  จะถือว&าท&านมีคุณสมบัติไม&ตรงตามท่ีกองทัพบกกําหนด  ทาง
ราชการมีสิทธิท่ีจะให�บุคคลผู�น้ัน พ�นสภาพจากการเป�นนักเรียนนายสิบท้ังสองหลักสูตร หรือออกจากราชการได�  โดยทาง
ราชการจะไม&รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และบุคคลผู�นั้นจะต�องชดใช�ค&าเสียหายให�กับทางราชการตลอดจนถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมายโดยทันที 
 12.3 ผู�สมัครเมื่อพิมพ�บัตรประจําตัวสอบ ต�องจดจําหมายเลขประจําตัวสอบให�ได� ห�องสอบ สถานท่ีสอบ และต�อง
เก็บรักษาไว�จนกว&าจะถึงวันรายงานตัวทําสัญญาเข�ารับการศึกษา ต�องพึงระลึกว&าบัตรประจําตัวสอบ เป�นหลักฐานสําคัญท่ี
ผู�สมัครจะต�องติดตัวไว�ตลอดเวลาในห�วงการสอบภาควิชาการ การทดสอบสมรรถภาพร&างกาย การสัมภาษณ� การตรวจโรค 
การทดสอบสุขภาพจิต การรายงานตัวเข�ารับการศึกษา ตลอดจนการติดต&อกองอํานวยการรับสมัครฯ ในข้ันตอนต&างๆ  
ถ�าผู�สมัครไม&มีบัตรประจําตัวสอบไปแสดงต&อคณะกรรมการจะไม&มีสิทธิเข�าสอบ 
 12.4 ผู�สมัครท่ีมีความประสงค�จะขอใช�สิทธินักกีฬา ให�นําบัตรประจําตัวสอบ พร�อมหลักฐาน ใบรับรอง 
วุฒิบัตรการเป�นนักกีฬาไปเขียนใบสมัครขอใช�สิทธินักกีฬาและยื่นหลักฐานการสมัคร ตามวัน เวลา ท่ีแสดงความจํานง ในการ
รับสมัครทางอินเทอร�เน็ต เมื่อไปแสดงตนกรรมการตรวจหลักฐานความถูกต�องในข้ันต�นแล�ว จะออกใบนัดให�ไปทําการ
ทดสอบความสามารถทางการกีฬา ท่ีสนามกีฬากองทัพบก ให�ผู�สมัครเก็บหลักฐานใบนัด และนําไปยื่นให�กับกรรมการทดสอบ
ความสามารถทางการกีฬา ตามวันเวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด (ท้ังน้ีในวันเข�ารับการทดสอบให�นําชุดกีฬาและรองเท�ากีฬาไปด�วย) 
 12.5 ให�ผู�สมัครสอบตรวจสอบสถานท่ีสอบภาควิชาการ โดยในบัตรประจําตัวผู�สมัครสอบจะระบุสถานท่ีสอบ ห�อง
สอบ และวัน เวลา ในการสอบ ไว�อย&างชัดเจน อาคารสถานท่ีสอบ ให�ดูแผนท่ี ในคําแนะนํา ส&วนแผนผังท่ีน่ังสอบให�ดูท่ีหน�าห�องสอบใน
วันสอบภาควิชาการ   หากไม&เข�าใจให�สอบถามกับเจ�าหน�าท่ี   ณ   กองอํานวยการสอบของแต&ละสถานท่ี 
ข อ 13 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ 
 13.1 กําหนดการสอบภาควิชาการ  
        - ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ; 2559 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และ มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา 
สําหรับบุคคลพลเรือน และทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพเรือ กองทัพอากาศ  กองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม  
                   - ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ; 2559 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา สําหรับทหารกองประจําการ
สังกัดกองทัพบก พลอาสาสมัคร (ประจําการ) สังกัดกองทัพบก อาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพบก และทหารกองหนุน
สังกัดกองทัพบก 
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 13.2 การเตรียมตัวของผู�สมัครสอบ 
  13.2.1 ขอบเขตความรู�ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการวิชาท่ี
กําหนดให�มีการสอบ  ประกอบด�วย  -  วิชาคณิตศาสตร�    -  วิชาวิทยาศาสตร�   -  วิชาภาษาไทย  -    วิชาภาษาอังกฤษ 
จํานวน 4 วิชา ( 120 ข�อ วิชาละ 30 ข�อ ใช�เวลาทําการสอบ  90 นาที) 
  13.2.2 จดจํากําหนดเวลา และสถานท่ีสอบ  ท่ีคณะกรรมการรับสมัครได�นัดหมายไว�โดยแน&ชัด  หากผิดพลาดทาง
ราชการจะไม&รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
  13.2.3 สถานท่ีสอบ ห�องสอบ และหมายเลขประจําตัวผู�สอบ จะมีรายละเอียดไว�ในบัตรประจําตัวผู�สอบ 
และในวันสอบภาควิชาการ กรรมการจะนําปmายปiดประกาศแผนผังห�องสอบ ท่ีน่ังสอบให�ผู�สมัครได�ทราบอีกครั้ง  
ณ   สถานท่ีสอบและหน�าห�องสอบ 
  13.2.4 ผู�สมัครสอบต�องแต&งกายสุภาพเรียบร�อย  ใส&เสื้อมีปก สีสุภาพ สอดชายเสื้อไว�ในกางเกง สวมรองเท�าหุ�ม
ส�นและประพฤติตนเป�นสุภาพชน คณะกรรมการคุมสอบจะไม�อนุญาตให ผู สมัครสอบท่ีแต�งกายไม�สุภาพ เช�น  
สวมรองเท าแตะ หรือ  ใส�เสื้อคอกลม คอวี  หรือ ใส�กางเกงขาสั้น  ( ยกเว นเคร่ืองแบบของสถาบันการศึกษา)   
ตลอดจนผู ท่ีไม�ประพฤติตนเป9นสุภาพชน เข าห องสอบ จนกว&าจะดําเนินการใดๆ ให�เป�นท่ีเรียบร�อย ท้ังน้ีควรเดินทางไป  ถึง
สถานท่ีสอบก&อนเวลาท่ีกําหนด ไม&น�อยกว&า 1 ช่ัวโมง   เพ่ือให�มีเวลาในการตรวจสอบแผนผังห�องสอบและท่ีน่ังสอบ   และไม&
ควรให�ผู�ปกครองหรือผู�ท่ีไม&เก่ียวข�องกับการสอบเข�ามายุ&งเก่ียวในห�วงเวลาน้ีจะทําให�เกิดความสับสนกับตัวผู�สอบเอง 
  13.2.5 ผู�สมัครต�องเตรียมเครื่องเขียนมาเองได�แก& ดินสอดําอย&างอ&อน (2B) กับยางลบ เท&าน้ัน  กรรมการคุมสอบ
จะแจกกระดาษคําตอบพร�อมปoญหาสอบให�      ห�ามนํากระดาษหรืออุปกรณ�อย&างอ่ืนเข�าไปในห�องสอบโดยเด็ดขาด 
  13.2.6 ข�อสอบทุกข�อจะมีคําตอบท่ีถูกต�องเพียงข�อเดียว ผู�ใดตอบเกิน 1 คําตอบ (ระบายทึบหรือทํา
เครื่องหมายใดๆ เกินกว&า 1 ข�อ) จะไม&ได�รับคะแนนในข�อน้ัน (เครื่องจะไม&ตรวจให�) 
  13.2.7 หากปรากฏว&ามีการทุจริตหรือมีการช&วยเหลือกันในขณะสอบ กรรมการคุมห�องสอบจะบันทึกไว�ในใบ
คําตอบ ท้ังผู�ช&วยเหลือและผู�รับการช&วยเหลือ  ถือว&าหมดสิทธิในการสอบคัดเลือกในป@น้ีและป@ต&อ ๆ ไป 
  13.2.8 กรณีผู�ช&วยเหลือเป�นผู�อ่ืน (มิใช&ผู�สมัครสอบด�วยกัน) กรมยุทธศึกษาทหารบก จะส&งตัวผู�กระทํา 
ผิดให�กับเจ�าหน�าท่ีบ�านเมืองดําเนินการตามกฎหมายโดยทันที 
 13.3 การเข�าห�องสอบ 
  13.3.1 ก&อนถึงเวลาสอบไม&น�อยกว&า 2 ช่ัวโมง ให�ผู�สมัครสอบทุกนายไปพร�อมท่ีหน�าห�องสอบของตัวเอง 
โดยให�ผู�สมัครเข�าแถวเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ (ตามผังห�องสอบและหมายเลขประจําตัวสอบท่ีได�กําหนดไว�ใน
วันรับสมัครแล�ว) 
  13.3.2 ห ามนําอุปกรณ;ทุกชนิดท่ีไม�เกี่ยวข อง เข าไปในห องสอบโดยเด็ดขาด เช�น กระเป]าสัมภาระต�างๆ  
เคร่ืองคํานวณ  นาฬิกา โทรศัพท;มือถือ วิทยุมือถือ  เพจเจอร; เคร่ืองมือสื่อสาร หรือวัสดุอ่ืนใดก็ตามท่ีกรรมการคุมสอบได 
พิจารณาแล วไม�เกี่ยวข องกับการสอบนั้นๆ   หากตรวจพบขณะทําการสอบจะถือว�าท�านฝ̀าฝXนระเบียบการสอบ 
- หากนําสิ่งของดังกล�าวไปในวันสอบภาควิชาการ ท�านจะต องส�งมอบให ญาติมิตรดูแลก�อนเข าห องสอบ  ท้ังนี้   กอง
อํานวยการรับสมัครฯ  จะจัดถุงภาชนะใส�ของไว ให   เพ่ืออํานวยความสะดวกและนําไปวางใต ท่ีนั่ง 
  13.3.3 กรรมการคุมห�องสอบจะเรยีกผู�สมัครสอบเข�าห�องสอบ ตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบเข�าน่ังตาม
ผังท่ีน่ังสอบตามหมายเลขท่ีกําหนด    ผู สมัครต องนําบัตรประจําตัวสอบ   และบัตรประจําตัวประชาชน / หรือบัตรประจําตัว
ทหารกองประจําการ    มอบให�กรรมการเพ่ือตรวจสอบ และน่ังให�ตรงกับหมายเลขท่ีกําหนด 
  13.3.4 เมื่อกรรมการแจกปoญหาสอบและใบกระดาษคําตอบแล�ว ผู�สมัครต�องรอฟoงสัญญาณเริ่มทําข�อสอบจาก
กรรมการคุมห�องสอบเท&าน้ัน  ห�ามเปiดปoญหาสอบก&อนกรรมการสั่ง  ห�ามทําข�อสอบก&อนเวลา หากมีข�อสงสัยให�ยกมือถามกรรมการ
คุมสอบ 
  13.3.5 เมื่อเริ่มทําข�อสอบแล�ว กรรมการจะขานเวลาเป�นระยะๆ และจะไม&อนุญาตให�ผู�มาสายเข�าห�องสอบ ทุก
กรณี ผู เข าสอบต องอยู�ในห องสอบจนกระท่ังหมดเวลาสอบ จะออกจากห องสอบก�อนเวลาไม�ได    ไม&ว&าจะทําข�อสอบได�หรือ 
ไม&ได�ก็ตาม เว�นแต&ในกรณีฉุกเฉิน จะต�องได�รับอนุญาตจากกรรมการคุมห�องสอบเท&าน้ัน จึงจะออกจากห�องสอบได� 
  13.3.6 ห�าม พูด คุย หรือแสดงกิริยาท&าทางท่ีส&อไปในทางทุจริต ห�ามหยิบยื่นสิ่งของให�ผู�อ่ืนโดยพลการ 
  13.3.7 ห�ามน่ังผิดจากหมายเลขท่ีน่ังสอบของตนเอง หรือลงหมายเลขประจําตัวสอบท่ีไม&ใช&ของตนเองในใบ
คําตอบ หากตรวจพบจะถือว&ามีเจตนาทุจริตการสอบ 
 13.4 คําแนะนําในการเขียนใบกระดาษคําตอบ (ตัวอย&างหน�า  29) 
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  13.4.1 รับฟoงคําแนะนําจากกรรมการคุมห�องสอบ ในการเขียนและระบายรหัส ช่ือนามสกุล หมายเลข
ประจําตัวสอบ หากระบายรหัสไม&ถูกต�อง เครื่องคอมพิวเตอร�จะไม&ตรวจใบคําตอบ และท&านจะไม&ได�คะแนน กรรมการ จะถือ
ว&าเป�นความผิดของท&าน 
  13.4.2 การตอบปoญหาสอบ ให�เลือกข�อท่ีถูกท่ีสุดและระบายทึบด�วยดินสอดํา ตามท่ีกําหนดไว�เท&าน้ัน ห ามใช 
หมึกโดยเด็ดขาด 
  13.4.3 การตอบปoญหาสอบ ให�ระบายทึบด�วยดินสอให�เต็มพอดีในช&องท่ีเห็นว&าถูกต�องเพียงข�อเดียว อย&าระบายให�
เกินช&องหรือระบายไม&เต็มช&อง 
  13.4.4 ถ�าจะเปลี่ยนคําตอบให�ลบด�วยยางลบให�สะอาด และระบายทึบด�วยดินสอ ในข�อท่ีเลือกใหม& 
  13.4.5 อย&าพับกระดาษคําตอบ หรือทําให�กระดาษคําตอบฉีกขาด 
 13.5 เมื่อกรรมการคุมห�องสอบบอกหมดเวลา ให�ผู�สมัครสอบปฏิบัติตามที่กรรมการกําหนด เอกสารปoญหา
สอบและกระดาษใบคําตอบให�วางไว�บนโตpะให�เรียบร�อย ห�ามนํากระดาษปoญหาสอบออกจากห�องสอบเป�นอันขาด หากตรวจ
พบว&าฝeาฝOนจะถือว&าเป�นผู�ทุจริตในการสอบ 
ข อ 14 การประกาศผลสอบรอบท่ีหนึ่ง(ภาควิชาการ) 
กรมยุทธศึกษาทหารบกจะประกาศรายชื่อผู ท่ีผ�านการสอบภาควิชาการ เรียงตามลําดับหมายเลขประจํา 
ตัวสอบ ( มิใช�เรียงตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  เพ่ือให สะดวกต�อการตรวจ )  ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก ตามวัน เวลา ท่ี
กําหนด โดยให�เตรียมหลักฐานตามข�อ 8 มาแสดงต&อคณะกรรมการก&อนการสอบรอบท่ีสอง ซ่ึงท&านอาจเสียสิทธิได�หากเกิด
ข�อผิดพลาดอันเน่ืองจากการไม&ตรวจดูประกาศผลสอบภาควิชาการด�วยตนเอง 
ข อ 15 การทดสอบในรอบท่ีสอง (การสัมภาษณ�  ตรวจประวัติอาชญากรรม วัดขนาดร&างกาย ตรวจโรค และทดสอบ
สมรรถภาพร&างกาย) 
 15.1 ผู�ท่ีผ&านการสอบคัดเลือกภาควิชาการแล�ว ต�องเข�ารับการทดสอบในรอบท่ีสอง ทุกนาย รายละเอียดและ 
ข้ันตอนการปฏิบัติต&างๆ จะปiดประกาศให�ทราบในวันฟoงผลสอบภาควิชาการ ผู ท่ีไม�เข ารับการทดสอบในรอบท่ีสอง   ตาม
วัน   เวลา   ท่ีกําหนดจะถือว�าเป9นผู สละสิทธิ 
 15.2 ผู�ท่ีเข�ารับการทดสอบในรอบท่ีสอง จะต�องเตรียมตัวให�พร�อมสําหรับการ X-RAY เจาะเลือด ตรวจปoสสาวะ 
การสัมภาษณ�  ทดสอบว&ายนํ้า และทดสอบสมรรถภาพร&างกาย ( ดึงข�อ  ลุกน่ัง ดันพ้ืน ว่ิง)  ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด โดยผู�เข�ารับ
การทดสอบต�องเตรียม ชุดกีฬา รองเท�ากีฬา  และกางเกงว&ายนํ้า มาด�วยตนเอง 
 15.3 ก&อนเข�ารับการทดสอบในข้ันตอนต&าง ๆ ผู�สมัครจะต�องชําระเงินเป�นค&าใช�จ&าย โดยประมาณ 340.-บาท     
(สามร�อยสี่สิบบาทถ�วน) อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ�งให�ทราบในวันประกาศผลสอบภาควิชาการ 
 15.4 ผู�สมัครต�องนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประชาชนหรือบัตรทหารกองประจําการมาแสดงต&อกรรมการ 
ทดสอบในแต&ละสถานี 
 15.5 การตรวจโรค ความเห็นของแพทย� จากคณะกรรมการดําเนินงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข�าเป�น
นักเรียนนายสิบทหารบก ให�ถือว&าเป�นเด็ดขาดจะไม&พิจารณาผลการตรวจโรคหรือใบรับรองแพทย�จากหน&วยงานอ่ืนท้ังสิ้น 
 15.6  ผู�ท่ีไม&ผ&านการตรวจโรค หรือ ตรวจพบโรคท่ีขัดต&อการรับราชการทหาร   ณ  วันท่ีกําหนด  กรมยุทธศึกษาทหารบก     
ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม&รับเข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก , นักเรียนนายสิบเหล&าทหารราบ และจะเรียกร�องสิทธิใดๆ จากทาง
ราชการไม&ได� 
 15.7  การสัมภาษณ� จะสังเกตลักษณะท&าทาง เชาวน� ปoญญา 
 15.8 การพิมพ�ลายน้ิวมือ      เพ่ือตรวจประวัติอาชญากรรมจะกระทําโดยเจ�าพนักงานตํารวจท่ีทางสํานักงานตํารวจ
แห&งชาติจัดมาสนับสนุนกรมยุทธศึกษาทหารบก เท&าน้ัน ผู สมัครเสียค�าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติ รายละ 100 บาท 
ตามประกาศสํานักงานตํารวจแห&งชาติ เรื่อง การจัดเก็บค&าธรรมเนียมการขอสําเนาข�อมูลข&าวสารของราชการในการตรวจประวัติ
อาชญากรรม ลงวันท่ี  5 กันยายน พ.ศ.2555 
 15.9 การทดสอบว&ายนํ้า  หากผู�เข�ารับการทดสอบไม&สามารถว&ายนํ้าได� ในระยะ  25 เมตร  ภายในเวลา  2 นาที 
หรือกระทําการใดๆ ผิดจากเง่ือนไข ท่ีคณะกรรมการกําหนด จะถือว&าขาดคุณสมบัติในการเข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก 
คณะกรรมการจะไม&อนุญาตให�ทําการทดสอบในสถานีต&อไปและจะไม&คืนค&าใช�จ&ายใดๆ ท่ีได�ชําระไปแล�วก&อนการทดสอบว&ายนํ้า 
 15.10   การทดสอบสมรรถภาพร&างกาย ผู�สมัครสอบจะต�องเข�ารับการทดสอบให�ครบทุกข้ันตอน  และปฏิบัติได� 
ถูกต�องตามท่ีคณะกรรมการกําหนด จึงจะได�รับการบันทึกคะแนน 
 



- 9 - 
 

ข อ   16 การประกาศผลสอบคัดเลือกในรอบท่ีสอง (ข้ันสุดท�าย) 
 16.1 ผู�ท่ีผ&านการสอบสัมภาษณ� การตรวจโรค การทดสอบสมรรถภาพร&างกาย มิใช&ว&าจะได�รับการ คัดเลือกเข�าเป�น
นักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก จะประกาศรายชื่อผู ได รับการคัดเลือกเข าเป9นนักเรียนนายสิบทหารบก 
(บุคคลตัวจริง) โดยจะนําคะแนนสอบภาควิชาการของแต�ละบุคคลมาพิจารณาด วย (  กรรมวิธีในการประมวลผล อาจมี
การเปลี่ยนแปลง ตามนโยบายของกองทัพบก   ซ่ึงจะแจ�งให�ทราบในวันทดสอบสมรรถภาพร&างกาย ) 
 16.2 นอกจากผู�ได�รับการประกาศรายช่ือตามข�อ 15.1 แล�ว กรมยุทธศึกษาทหารบก จะประกาศรายช่ือผู�ท่ีผ&านการ
คัดเลือกเป�นบุคคลสํารอง ไว�จํานวนหน่ึง 
 16.3 การประกาศรายช่ือ ผู�ได�รับการคัดเลือกเข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก, นักเรียนนายสิบเหล&าทหารราบ 
ประเภทบุคคลตัวจริง จะประกาศเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ 
 16.4 การประกาศรายช่ือผู�ได�รับการคัดเลือกเป�นบุคคลสํารอง จะประกาศเรียงตามลําดับคะแนน และลําดับท่ี
ประกาศจะเป�นลําดับท่ีจะใช�เรียกทดแทนบุคคลตัวจริง ท่ีสละสิทธิ หรือ ไม&มารายงานตัว  หรือ ลาออก  จึงขอให�ติดตามการ
ประกาศเรียกบุคคลสํารอง ตามวัน เวลาท่ีกําหนด 
 16.5 ผู สมัครท่ีได รับการประกาศรายชื่อ ท้ังบุคคลตัวจริง และ บุคคลสํารอง จะต องรายงานตัวเพ่ือฟWงคําชี้แจง 
และรับเอกสารในการเตรียมตัวทําสัญญาเข าเป9นนักเรียนนายสิบทหารบก, นักเรียนนายสิบเหล�าทหารราบ ตามวันเวลา
ท่ีกําหนด ผู ไม�มารายงานตัวจะถือว�าเป9นผู สละสิทธิ และถูกตัดสิทธิในการเข ารับการศึกษา ทางราชการจะไม&รับผิดชอบ
ใดๆ 
 16.6 บุคคลท่ีได�รับการประกาศรายช่ือเป�นบุคคลสํารอง กรมยุทธศึกษาทหารบก จะเลื่อนข้ึนเป�นบุคคลตัวจริง
ตามลําดับท่ีได�ประกาศ ตามจํานวนบุคคลตัวจริงท่ีสละสิทธิ หรือลาออก  และจะปiดประกาศรายช่ือเรียกบุคคลสํารองตาม
วันท่ีกําหนดไว�เท&าน้ัน  ( ไม&ตามตัวทางไปรษณีย�หรือวิธีอ่ืนๆ )   ผู�ท่ีไม&มารายงานตัวเข�าทําสัญญาจะถือว&าเป�นผู�สละสิทธิ และ
จะเรียกบุคคลสํารองลําดับต&อไปเข�าทําสัญญาทดแทนทันที 
 16.7 สําหรับผู�ท่ี กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก และมีอายุครบ 18 ป@บริบูรณ� ทาง
ราชการถือว&า เป�นบุคคลท่ีร�องขอเข�ารับราชการเป�นทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497  ทาง
ราชการจะนําข้ึนทะเบียนเป�นทหารกองประจําการต&อไป 

ข อ 17 การรับรายงานตัว และ ทําสัญญา 
 17.1   หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล&าทหารราบ รายงานตัว/ทําสัญญา  ใน วันท่ี 1 - 2  พฤษภาคม  2559  ณ กองพัน
นักเรียน  กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย�การทหารราบ   อ.ปราณบุรี    จว.ประจวบคีรีขันธ� 
 17.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก  จะแบ&งผู�ผ&านการสอบคัดเลือกในหลักสูตร
นักเรียนนายสิบทหารบก ออกเป�น 2 รุ&น  ตามรายช่ือท่ีประกาศผลสอบในรอบสุดท�าย  ดังน้ี 
        - รุ&นท่ี 1 จะรายงานตัวและทําสัญญา เพ่ือเข�ารับการศึกษาใน วันท่ี 1 - 2  พฤษภาคม 2559 
  - รุ&นท่ี 2 จะรายงานตัวและทําสัญญาเพ่ือเข�ารับการศึกษาใน วันท่ี 1 – 2  พฤศจิกายน 2559 
ณ   กองพันนักเรียน โรงเรียนนายสิบทหารบก  อ.หัวหิน    จ.ประจวบคีรีขันธ� 
 17.3 ผู�ได�รับการคัดเลือกเข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบกจะต�องนําผู�ปกครองและผู�รับรอง (ผู�คํ้าประกัน) ไปรายงานตัว
ทําสัญญาตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดหากไม&ปฏิบัติตามกําหนดท่ีประกาศนัด จะถือว&าเป�นผู�สละสิทธิ กรมยุทธศึกษา
ทหารบก จะเรียกบุคคลสํารองทดแทนทันที 
 17.4 ผู�รับรอง(ผู�ค้ําประกัน)  ต�องเป�นข�าราชการสัญญาบัตรประจําการหรอืข�าราชการพลเรอืนตั้งแต& ระดับ 3 ข้ึนไป   
(ไม&ใช&พนักงานบริษัทหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ)   และมีอายุไม&เกิน 58 ป@ 
 17.5 ผู�รับรอง (ผู�คํ้าประกัน) ตามข�อ 16.4 มีสิทธิรับรอง คํ้าประกันบุคคลเข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก 
ได�ไม&เกิน   2   นาย 
 17.6 ผู�ปกครอง หมายถึง 
  17.6.1 บิดา 
  17.6.2 มารดา  (ถ�าบิดาถึงแก&กรรมหรือไร�ความสามารถ     หรือได�รับมอบอํานาจจากบิดา) 
  17.6.3 ผู�ปกครอง (ถ�าบิดา มารดาถึงแก&กรรม หรือเป�นผู�ท่ีได�รับมอบอํานาจจากบิดามารดาของผู�สมัคร) 
  17.6.4 ผู�ปกครอง ต�องให�คํายินยอมให�ผู�สมัครเข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก,   นักเรียนนายสิบเหล&า
ทหารราบ  ทําสัญญากับกองทัพบกและต�องเป�นผู�รับผิดชอบ  ระหว&างท่ีผู�สมัครเข�ารับการศึกษาเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก 
,นักเรียนนายสิบเหล&าทหารราบ   รวมท้ังการละเมิดสัญญา ภายหลังเมื่อสําเร็จการศึกษา หรือเมื่อบรรจุเข�ารับราชการแล�วก็ตาม 
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 17.7 หลักฐานท่ีต�องนํามาในวันทําสัญญาเข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก  , นักเรียนนายสิบเหล&าทหารราบ 
  17.7.1 หลักฐานของผู�สมัคร 
    - บัตรประจําตัวผู�สมัครสอบและบัตรประจําตัวประชาชน 
    - รูปถ&ายขนาด 1 น้ิว จํานวน 6 รูป แต&งกายสุภาพ ไม&สวมหมวก ถ&ายคราวเดียวกัน 
    - ระเบียนแสดงผลการศึกษา (รบ.) หรือประกาศนียบัตร ฉบับตัวจริง 
    - ทะเบียนบ�านของตนเอง บิดา   มารดา   ฉบับตัวจริง 
    - หลักฐานสําเร็จการฝ/กวิชาทหารช้ันป@ท่ี 3 (รด.ป@ 3 ) (ถ�ามี)  ฉบับตัวจริง 
    - ใบ สด.8 หรือ สด.3 (สําหรับผู�จบ รด. ป@ 3 และข้ึนทะเบียนกองประจําการแล�ว)  ฉบับตัวจริง 
    - หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล  ฉบับตัวจริง (ถ�ามี) 
    - ใบมรณะบัตรของ   บิดา   มารดา   ฉบับตัวจริง (ถ�ามี) 
  17.7.2 หลักฐานของผู�ปกครอง 
    - ทะเบียนบ�าน ฉบับตัวจริง 
    - หนังสือยินยอมของผู�ปกครอง ฉบับตัวจริง 
    - ใบมรณะบัตรหรือทะเบียนหย&า ฉบับตัวจริง (ถ�ามี) 
    - หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ฉบับตัวจริง (ถ�ามี) 
    - บัตรประจําตัวข�าราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ปกครองและคู&สมรส 
    - หนังสือยินยอมการทํานิติกรรมของคู&สมรส (ถ�ามี) 
  17.7.3 หลักฐานของผู รับรอง (ผู คํ้าประกัน) 
    - บัตรประจําตัวข าราชการ ฉบับตัวจริง (เป�นข�าราชการช้ันสัญญาบัตรประจําการหรือข�าราชการ 
พลเรือนระดับ 3 ข้ึนไปและมีอายุไม&เกิน 58 ป@) 
    - รองการเป9นข าราชการ(ระบุตําแหน&งผู�คํ้าประกันในปoจจุบัน)ซ่ึงออกโดยส&วนราชการ และมี
ผู�บังคับบัญชาผู�มีอํานาจลงนาม   ฉบับตัวจริง กรณีผู คํ้าประกัน    2 คน  ต องใช ฉบับตัวจริง 2 ฉบับ 
    - ทะเบียนบ านของผู คํ้าประกัน และคู&สมรส (ถ�ามีคู&สมรส)  ฉบับตัวจริง 
    - หนังสือยินยอมการทํานิติกรรมของคู�สมรส พร�อมบัตรประจําตัวราชการหรือบัตรประจําตัว
ประชาชน ฉบับตัวจริง    (ถ�ามี) 
  17.7.4 หลักฐานเอกสารต&างๆ ฉบับตัวจริงของผู�สมัคร ผู�ปกครองและผู�คํ้าประกัน ต�องถ&ายเอกสาร ด�วย
กระดาษถ�ายเอกสารขนาด A 4  อย�างละ  2  ฉบับ โดยยังไม&ต�องรับรองสําเนาเอกสารใดๆ ท้ังสิ้น 
  17.7.5 กรณีผู�สมัครท่ีรายงานตัวทําสัญญาอายุเกิน 20 ป@ ไม&ต�องใช�ผู�ปกครอง 
  17.7.6 ผู�สมัครในส&วนของทหารกองประจําการ ต�องมีหลักฐานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากข�อ 16.7.1 ในวันเข�า
รายงานตัวทําสัญญา ดังน้ี 
    - หนังสือรับรองและยินยอมให�เข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก ของผู�บังคับหน&วย ตั้งแต& ผู�บังคับ กอง
พันข้ึนไป  ฉบับตัวจริง 
    - ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข�ารับราชการทหารกองประจําการ (สด.43) ฉบับตัวจริง 
    - ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข�ารับราชการทหารกองประจําการ (สด.43) ท่ีระบุว&า
ร�องขอเข�ากองประจําการ ฉบับตัวจริง (ในกรณีร�องขอเข�ารับราชการเป�นทหารกองประจําการ)  ฉบับตัวจริง 
    - สําเนาคําร�องขอสิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจําการ (ทบ.101-132) ท่ีรับรองโดยสัสดี
จังหวัด หรือ สัสดีอําเภอท่ีเข�ารับการตรวจเลือก (ถ�ามี) 

ข อ 18 การเดินทางไปรายงานตัวเข ารับการศึกษา 
 18.1 จดจํา วันเวลา สถานท่ี รับรายงานตัว ตามท่ีได�ช้ีแจงให�ทราบในวันนัดฟoงคําช้ีแจงของแต&ละหลักสูตร 
 18.2 เดินทางไปรายงานตัวทําสัญญาเพ่ือเข�ารับการศึกษา พร�อมกับนําผู�ปกครองและผู�รับรอง(ผู�คํ้าประกัน)โดยมี
เอกสารหลักฐานต&างๆ ตามท่ีได�กําหนดไว�ในข�อ   16.7  ให�ถูกต�องและครบถ�วนสมบูรณ� 
 18.3 ผู�ไม&ไปรายงานตัว ทําสัญญา ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด ถือว&าเป�นผู�สละสิทธิ 

ข อ 19 สิทธิของนักเรียนนายสิบทหารบก, นักเรียนนายสิบเหล�าทหารราบ ระหว�างเข ารับการศึกษา (อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมท่ีทางราชการกําหนด) 
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 19.1 ได�รับการแจกจ&ายเครื่องแต&งกาย เครื่องนอน และอุปกรณ�การศึกษาตามท่ีทางราชการกําหนด 
 19.2 เบ้ียเลี้ยงประจําวัน วันละ 75.- บาท 
 19.3 เงินเดือน ในระหว&างศึกษา ได�รับเงินเดือน พ.1 ช้ัน 13  เดือนละ 3,070  .- บาท (หรือตามท่ี ทบ. กําหนด) 
 19.4  หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกจะได�รับสิทธิในการเข�าศึกษาต&อท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร ในแต&ละป@
กองทัพบก จะคัดเลือกนักเรียนนายสิบทหารบก โดยพิจารณาจากผลการศึกษา คะแนนรายวิชา คะแนนความประพฤติ และ 
คะแนนรวมสูงสุดระหว&างเข�ารับการศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ตามหลักเกณฑ�ท่ีกองทัพบกกําหนด   เพ่ือส&งเข�า
ศึกษาต&อท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร (ในส&วนของโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า) เท&าจํานวนท่ีทางราชการกําหนด สําหรับ
หลักสูตรนักเรียนนายสิบ  เหล�าทหารราบ เนื่องจากเป9นหลักสูตรพิเศษ จึงไม�ได รับสิทธินี้ 
 19.5 สิทธินักเรียนนายสิบทหารบก ระหว&างเข�ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อกองทัพบกอนุมัติให�นักเรียน
นายสิบทหารบกเข�ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร    กรมยุทธศึกษาทหารบก จะออกคําสั่งบรรจุและแต&งตั้งยศ เป�นสิบตรี
ประจําการ ตั้งแต&วันท่ีบรรจุเข�าเป�นนักเรียนเตรียมทหารได�รับเงินเดือนตามสิทธิของข�าราชการทหาร  ตลอดเวลาท่ีมีสภาพเป�น
นักเรียนเตรียมทหาร (ในส&วนของ โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า) 
 19.6 การเลือกเหล&า นักเรียนนายสิบทหารบก จะดําเนินการเลือกเหล&าเมื่อเข�ารับการศึกษาไประยะเวลาหน่ึงแล�ว 
โดยพิจารณาจากผลการศึกษา  ความต�องการของทางราชการ และ/หรือ ตามความสมัครใจของนักเรียนนายสิบทหารบก 

ข อ 20 การพ นสภาพของนักเรียนนายสิบทหารบก, นักเรียนนายสิบเหล�าทหารราบ 
 20.1 การสั่งให�นักเรียนนายสิบทหารบก, นักเรียนนายสิบเหล&าทหารราบ พ�นสภาพจากการเป�นนักเรียนนายสิบท้ัง 
2 หลักสูตร   มี  2  ประการ 
  20.1.1 ถอนทะเบียน กระทําเมื่อมีสาเหตุต&อไปน้ี 
    20.1.1.1 ตาย 
    20.1.1.2 ลาออก 
    20.1.1.2 ปeวย (แพทย�ทหารไม&น�อยกว&า 3 นาย ลงความเห็น) 
    20.1.1.4 ผู�ปกครองหรือผู�รับรองไม&สามารถจะรับหน�าท่ีต&อไป และนักเรียนผู�น้ันไม&สามารถหา
ผู�ปกครองหรือผู�รับรองใหม&แทนได� 
    20.1.1.5 หย&อนความสามารถในการศึกษา 
    20.1.1.6 ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว&าครึ่งในรอบป@ 
    20.1.1.7 สอบตกและผู�บังคับบัญชาเห็นว&าไม&ควรให�ศึกษาต&อ 
    20.1.1.8  เอกสารหรือข�อความส&วนใดส&วนหน่ึง   ในการดําเนินการสมัครเข�าเป�นนักเรียนนายสิบ 
ทหารบกเป�นเท็จ 
  20.1.2 ไล&ออก   นักเรียนนายสิบทหารบกถูกไล&ออกเน่ืองจากความผิดอย&างใดอย&างหน่ึงดังต&อไปน้ี 
    20.1.2.1 เป�นจําเลยในความผิดทางอาญา แม�คําพิพากษาจะไม&ถึงสิ้นสุดก็ตาม เว�นแต&ความผิดฐาน
ลหุโทษ หรือประมาท 
    20.1.2.2 ประพฤติตนเสื่อมเสียช่ือเสียง เกียรติยศ  เกียรติศักดิ์   เป�นเหตุให�เสื่อมเสียเกียรติยศ  
เกียรติศักดิ์ของตนหรือหมู&คณะอย&างร�ายแรง 
    20.1.2.3 ผิดวินัยอย&างร�ายแรงจนเป�นเหตุ หรืออาจเป�นเหตุ ให�เสื่อมเสียเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ 
ของตนหรือหมู&คณะ หรือกระทําอย&างใดอย&างหน่ึงให�เห็นว&า เป�นผู�ท่ีไม&สามารถเป�นนายทหารประทวนต&อไปได� 
 20.2 นักเรียนนายสิบทหารบก จะถูกถอนทะเบียนให�พ�นสภาพจากการเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก หรือ 
ถูกไล&ออกก็ตาม  ถ�าผู�ถูกถอนทะเบียนหรือถูกไล&ออกจากความเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก         ยังรับราชการไม&ครบตาม 
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร ให�ส&งตัวผู�น้ันกลับไปยังมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก       ซ่ึงผู�น้ันได�ข้ึนทะเบียน 
ทหารกองประจําการ        และให�รับราชการเป�นทหารกองประจําการต&อไป       จนกว&าจะครบกําหนดแล�วจึงปลดออกจาก 
กองประจําการไปตามระเบียบ และไม&มีสิทธ์ิเข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบกได�อีกต&อไป 
ข อ 21 การชดใช ค�าเสียหาย 
ในกรณีท่ีนักเรียนนายสิบทหารบกต�องพ�นสภาพจากความเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก หรือรับราชการไม&ครบ กําหนดตาม
สัญญา จะต�องชดใช�ค&าเสียหายตามระบุไว�ในสัญญาทุกประการ 
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ข อ 22 คําแนะนําและข อพึงระมัดระวัง 
 22.1 อ&านเอกสารแนะนําฉบับน้ีให�ชัดเจนท้ังผู�ปกครอง  ผู�รับรอง และผู�สมัครก&อนตัดสินใจสมัครสอบ    หากมีข�อ
สงสัยให�สอบถามกับคณะกรรมการของกรมยุทธศึกษาทหารบก ท&านจะได�คําตอบและรายละเอียดท่ีถูกต�อง 
 22.2 การเดินทางไปติดต&อในสถานท่ีราชการ ท้ังการสมัครสอบ การสอบภาควิชาการ ต องแต�งกายสุภาพเรียบร อย 
เสื้อมีปก สีสุภาพ สอดชายเสื้อในกางเกง สวมรองเท าหุ มส น   มิฉะน้ันทางราชการ จะไม&รับสมัครหรือพิจารณาไม&ให�เข�าห�อง
สอบแล�วแต&กรณี  สําหรับทหารกองประจําการทุกนายท่ีสมัครสอบในส�วนของทหารจะต องแต�งเคร่ืองแบบทุกคร้ัง 
ท่ีมาติดต&อราชการโดยเฉพาะการสอบภาควิชาการถ�าไม&แต&งเครื่องแบบให�ถูกต�องจะไม&ให�เข�าห�องสอบในทุกกรณี 
 22.3 หลักฐาน  เอกสาร  ในการสมัครสอบเข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก  ท่ีทางราชการได�กําหนดไว�  ท&านต�อง
เตรียมให�พร�อมในวันเดินทางมาสมัคร โดยเฉพาะหลักฐานสิทธิพิเศษ สิทธิคะแนนเพ่ิม ถ�าไม&นํามามอบให�กรรมการในวัน
สมัครท&านจะไม&ได�รับสิทธิ ไม&รับเอกสารเพ่ิมเติมทางไปรษณีย� 
 22.4 จดจํากําหนดเวลา  และสถานท่ี ในการสอบตามตารางเวลาให�แน&ชัด   มิฉะน้ันอาจจะเสียสิทธิในการสอบ 
 22.5 บัตรประจําตัวสอบ ต�องเก็บรักษาไว�ให�ดีท่ีสุด และต�องนํามาแสดงต&อกรรมการทุกข้ันตอนท่ีมีการสอบ (พร�อม
บัตรประจําตัวประชาชน)  กรมยุทธศึกษาทหารบก  จะออกบัตรประจําตัวสอบแทนฉบับเดิม ให�กับผู�สมัครท่ีทําบัตรประจําตวั
ชํารุดหรือสูญหาย แต&ผู�สมัครจะต�องเสียค&าใช�จ&ายในการออกบัตร และ ต�องติดต&อด�วยตนเองเท&าน้ัน 
 22.6 ในวันสมัครวันสอบคัดเลือกตามข้ันตอนต&างๆไม&จําเป�นต�องนําผู�ปกครองหรือผู�รับรองไปด�วย โดยเฉพาะในวัน
สอบภาควิชาการ  ทางราชการจะไม&อนุญาตให�ผู�ปกครองหรือบุคคลอ่ืนเข�าไปในบริเวณท่ีทําการสอบโดยเด็ดขาด 
 22.7 ในวันประกาศผลสอบภาควิชาการ  ประกาศผลการสอบข้ันสุดท�าย  การประกาศเรียกบุคคลสํารอง 
ทดแทนบุคคลตัวจริง ผู�สมัครควรมาดูประกาศผลสอบด�วยตนเอง เพ่ือฟoงคําช้ีแจงและรายละเอียดในการปฏิบัติได�อย&าง
ถูกต�อง   (ไม&มีใครรับผิดชอบหรือต&อรองสิทธิแทนท&านได� ) 
 22.8 อย&าใช�เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ ท่ีปลอมแปลง หรือเป�นเท็จ หากตรวจสอบพบ นอกจากท&านจะไม&ได�เข�าเป�น
นักเรียนนายสิบทหารบกแล�ว ยังจะต�องถูกดําเนินคดีอาญาอีกด�วย 
 22.9 อย�าเชื่อคําแอบอ างใด อย�าให สินจ างรางวัลแก�ผู ใดท้ังสิ้น จงใช ความสามารถของตัวท�านเองให มากท่ีสุด 
เพราะไม�มีผู ใดท่ีจะให การช�วยเหลือท�านได  นอกจากความสามารถและความพร อมของตัวท�านเอง 
 22.10 หากมีข�อสงสัยประการใด   สามารถติดต&อสอบถามท่ี กองอํานวยการรับสมัคร   กรมยุทธศึกษาทหารบก 
ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท� (ทศท.) 0-2241-4068 - 9,  
0-2243-6124 – 6 ,  0-2241-4036 , 0-2241-4046 , 0-2241-1660 ต&อ 1234  และโทรศัพท�ภายในของกองทัพบก 
หมายเลข 95430 , 95433 , 95446 , 95447  ต&อ 1234   หรือท่ี กองอํานวยการรับสมัคร 0-2241-0274 , 0-2297-6190   
และ  96190 
 22.11 ประกาศผลสอบ  ท่ีกรมยุทธศึกษาทหารบก  ดุสิต   กรุงเทพฯ ตรวจผลสอบ www.atc-rta.com  และ 
Audio Text  หมายเลข  1900  888  522  (นาทีละ 6 บาททุกเครือข&าย)  หรือผ&านระบบ SMS โดยพิมพ�  NCO ตามด�วย
รหัสประจําตัวสอบ แล�วกดส&งข�อความมาท่ี 4847821 

***************** 
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ผนวก ก 
ขนาดพิกัดของร�างกายและบัญชโีรคหรือความผิดปกติหรือความพิการซ่ึงขัดต�อการเป9นนักเรียนนายสิบ 

ประกอบ  ระเบียบกองทัพบก  ว�าด วยนักเรียนนายสิบทหารบก  พ.ศ.  2547 

1. ขนาดพิกัดของร&างกาย 
อายุ 
( ป@ ) 

การขยายของปอด ( ซ.ม. ) ความสูง 
( ซ.ม.) 

นํ้าหนัก 
( ก.ก ) 

หมายเหตุ 
หายใจเข�า หายใจออก 

18  - 19 78 75 160 48 ใช�เกณฑ�น้ีเป�นอย&างต่ํา 
20 ข้ึนไป 79 76 160 48 
2. มาตรฐานสัดส&วนของร&างกาย:  ใช�ค&าดัชนีมวลกาย (BMI)  เป�นเกณฑ�ตามท่ีกรมยุทธศึกษาทหารบกกําหนด  (ตามตาราง 
BMI หน�าท่ี  21) 
3.  บัญชีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการซ่ึงขัดต&อการเป�นนักเรียนนายสิบ 
 3.1  ร&างกายผิดปกติ  หรือวิกลรูปหรือพิการ 
 3.1.1  หน�าผิดรูปจนดูน&าเกลียดอย&างหน่ึงอย&างใด  ดังต&อไปน้ี 
  3.1.1.1  อัมพาตท่ีหน�า  (Facial  paralysis) 
  3.1.1.2  เน้ือกระตุก  (Tics) 
  3.1.1.3  แผลเป�นหรือปานท่ีหน�า   มีเน้ือท่ีตั้งแต&  1.5  ตารางน้ิวข้ึนไป  หรือมีความยาวมากจนดูน&าเกลียด 
  3.1.1.4  เน้ืองอก  (Benign  neoplasm)  ท่ีหน�ามีขนาดเส�นผ&าศูนย�กลางตั้งแต&  5  ซ.ม.   ข้ึนไป 
 3.1.2 ปากผิดรูปจนดูน&าเกลียด เช&น แหว&ง หรือผิดรูปจนพูดไม&ชัด 
 3.1.3 ช&องปากผิดรูป หรือผิดปกติจนพูดไม&ชัด 
  3.1.4 ซอกคอ หรือ ซอกรักแร�ติดกัน 
  3.1.5 แขน หรือ ขา 
   3.1.5.1 ยาวไม&เท&ากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได�ชัด 
   3.1.5.2 โค�งเข�าหรือออก 
   3.1.5.3 ลีบหรือบิดเก 
  3.1.6 มือ หรือ เท�า 
   3.1.6.1 ลีบหรือบิดเก 
   3.1.6.2 เท�าปุก 
  3.1.7 น้ิวมือ หรือ น้ิวเท�า 
   3.1.7.1 บิดเก และทํางานไม&ถนัด 
   3.1.7.2 ด�วนถึงโคนเล็บ 
   3.1.7.3 มีจํานวนเกินกว&าหรือน�อยกว&าปกติ 
   3.1.7.4 ช&องระหว&างน้ิวมือหรือน้ิวเท�าติดกัน 
  3.1.8 คนเผือก 
 3.2  กระดูกและกล�ามเน้ือ 
  3.2.1 ข�อติด (Ankylosis)  หรือหลวมหลุดง&าย 
   3.2.2 โรคข�อหรือความผิดปกติของข�อ ดังต&อไปน้ี 
     (ก) ข�ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
     (ข) ข�อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis) 
   (ค) โรคข�อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy) 
  3.2.3 คอเอียงหรือแข็งท่ือจากกระดูกหรือกล�ามเน้ือพิการ 
  3.2.4 กระดูกสันหลังคด หรือโก&ง หรือแอ&นจนเห็นได�ชัด 
  3.2.5 กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 
                   3.2.6 กล�ามเน้ือเห่ียวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or contracture) 
 3.3  ผิวหนัง 



- 14 - 
 

  3.3.1 โรคผิวหนังเรื้อรังซ่ึงยากต&อการรักษาหรือเป�นท่ีน&ารังเกียจ 
  3.3.2 แผลเป�น ไฝ ปาน ท่ีส&วนต&าง ๆ ของร&างกาย มีขนาดตั้งแต& 1.5 x 1.5 น้ิวข้ึนไปหรือมากจนดูน&าเกลียด 
  3.3.3 มีรอยสักบนส&วนต&างๆ ของร&างกาย 
  3.3.4 เน้ืองอกเล็ก ๆ เป�นปุeม ๆ ท่ีผิวหนังของร&างกาย (Molluscum  fibrosum) 
  3.3.5 ฝoงมุก 
  3.3.6โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต&กําเนิดชนิดเด็กดักแด� (Lamellar Ichthyosis & Congenital 
Ichthyosiform Erythroderma) 
 3.4  ตา 
  3.4.1 สายตาผิดปกติแม�เพียงข�างเดียว โดยท่ีแก�ไขให�เป�น Spherical Equivalent แล�วเกินกว&า 1.5 ไดออป
เตอร�  Spherical Equivalent น้ันมีความหมายว&า ในการตรวจสายตาน้ัน ถือสายตาสั้นหรือยาวเป�นสําคัญถ�ามีสายตาเอียง
ร&วมด�วยจะแก�สายตาเอียงน้ันให�เป�นสายตาสั้นหรือยาว คือทําให�เป�น Spherical Equivalent ถ�าแก�สายตาสั้นหรือยาวน้ัน 
เกินกว&า 1.5 ไดออปเตอร� ก็ถือว&าไม&สามารถเป�นนักเรียนนายสิบทหารบกได� 
  3.4.2 บอดสี 
  3.4.3 ตาเหล& (Squint) จนปรากฏชัด 
  3.4.4 ลูกตาสั่น (Nystagmus) 
  3.4.5 แก�วตาขุ&น (Cataract) 
  3.4.6 กระจกตาขุ&น (Opacity of cornea) 
  3.4.7 กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic interstitial Keratitis) 
  3.4.8 หนังตาแหว&งจนเสียรูป 
  3.4.9 หนังตาตก 
  3.4.10 หนังตาม�วนเข�า (Entropion) หรือหนังตาม�วนออก (Extropion) 
  3.4.11 ช&องหนังตา (Palpebral fissure) กว�างไม&เท&ากันจนดูน&าเกลียด 
  3.4.12 ต�อหิน 
  3.4.13 ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม&ทํางานสูญเสียอย&างถาวร (Cranial never 3rd, 4 th,6 th)” 
 3.5  หู คอ จมูก 
  3.5.1 ใบหูผิดรูปหรือผิดขนาดจนปรากฏชัด 
  3.5.2 ช&องหูมีหนองเรื้อรัง 
  3.5.3 แก�วหูทะลุ 
  3.5.4 การได�ยินเสียงผิดปกติ 
  3.5.5 โรคหรือความพิการใดๆ ท่ีทําให�เสียงผิดปกติ 
  3.5.6 เพดานโหว& หรือเพดานสูงจนพูดไม&ชัด 
  3.5.7 จมูกผิดรูปจนดูน&าเกลียด เช&น บ้ี หรือ แหว&ง 
  3.5.8 ริดสีดวงจมูก (Nasal polyp) 
  3.5.9 ต&อมทอนซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก (ในวันตรวจเพ่ือเข�ารับเป�นนักเรียนนายสิบ) 
  3.5.10 พูดติดอ&าง 
 3.6  ฟoน 
  3.6.1 มีฟoนไว�เค้ียวอาหารได�ไม&ครบตามหลักเกณฑ� คือ กําหนดฟoนกราม (Molars) และฟoนกรามน�อย 
(Premolars) อย&างน�อยข�างบน 6 ซ่ี และข�างล&าง 6 ซ่ี ฟoนหน�า ( Incisors and canines) ข�างบน 4 ซ่ี ข�างล&าง 4 ซ่ี ฟoนท่ี
ถอนไปแล�วหากได�รับการใส&เรียบร�อยมั่นคงหรือด�วยวิธีทําสะพาน (Bridge) จึงให�นับเป�นจํานวนซ่ีได� ฟoนตามจํานวนดังกล&าว
ข�างต�นน้ันจะต�องไม&มีลักษณะดังน้ี 
   3.6.1.1 ฟoนเป�นรูผุท่ีไม&ได�รับการอุด หรืออุดด�วยวัตถุท่ีไม&ถาวร 
   3.6.1.2 ฟoนท่ีอุดหรือทําครอบไม&เรียบร�อย 
   3.6.1.3 ฟoนนํ้านม 
   3.6.1.4 ฟoนตาย เว�นแต&คลองประสาทได�รับการอุดท่ีถูกต�องแล�ว 
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   3.6.1.5 ฟoนยาวผิดปกติ หรือข้ึนผิดท่ี หรือ เกจนไม&สามารถท่ีจะจัดให�สบกันได�กับฟoนธรรมดาหรือฟoน
ปลอม 
   3.6.1.6 มีการทําลายอย&างรุนแรงของอวัยวะท่ีรองรับตัวฟoนเช&น กระดูก เหงือก เยื่อหุ�มรากฟoน 
  3.6.2 มีช&องว&างระหว&างฟoนหน�าห&างจนดูน&าเกลียด 
  3.6.3 การสบของฟoนท่ีผิดปกติอย&างมากจนทําให�ใบหน�าผิดรูป หรือการเค้ียวอาหารธรรมดาไม&ได�ผล 
  3.6.4 ถุงนํ้า (Cysts) การอักเสบท่ีเรื้อรังโรคเหงือกอักเสบอย&างรุนแรงหรือพยาธิสภาพอ่ืนๆ ในปากเช&นฟoนคุด 
ฟoนท่ียังไม& ข้ึน หรือฟoนท่ีข้ึนผิดท่ี ซ่ึงสภาพการเช&นน้ี อาจทําให�เกิดอันตรายต&ออวัยวะข�างเคียง หรือ 
สุขภาพของผู�สมัคร 
 3.7  หัวใจและหลอดเลือด 
  3.7.1 หัวใจพิการแต&กําเนิด (Congenital  heart  disease) 
  3.7.2 ลิ้นหัวใจพิการ 
  3.7.3 หัวใจวาย และมีเลือดค่ัง (Congenital  heart  failure) 
  3.7.4 การเต�นของหัวใจผิดปกติ เร็วกว&า 100 ครั้ง / นาที หรือช�ากว&า 50 ครั้ง / นาที 
  3.7.5 อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ& 
  3.7.6 หลอดเลือดดําขอดท่ีขาหรือ แขน ซ่ึงเป�นมากจนเห็นได�ชัด 
  3.7.7 โรคเลือดหรืออวัยวะสร�างเลือดผิดปกติอย&างถาวรและอาจเป�นอันตรายถึงชีวิต 
 3.8 ระบบหายใจ 
  3.8.1 วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) 
  3.8.2 หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis) 
  3.8.3 หลอดลมขยายพอง (Brochiectasis) 
  3.8.4 หืดหลอดลม 
  3.8.5 มีนํ้าหรือหนอง หรือลมในช&องเยื่อหุ�มปอด 
  3.8.6 หลอดลมอักเสบซ่ึงกําลังปรากฏอาการฟoงได�ชัดเจน 
 3.9 ระบบทางเดินอาหาร 
  3.9.1 ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 
  3.9.2 ฝ@ท่ีตับ (Abscess of liver) 
  * 3.9.3 ดีซ&าน (Jaundice) 
  * 3.9.4 ริดสีดวงทวารหนักท่ีเห็นชัดเจน 
  * 3.9.5 ฝ@คัณฑสูตร (Perianal abscess) 
  * 3.9.6 ไส�เลื่อน 
  3.9.7 ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis) 
 3.10 ระบบทางเดินปoสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ� รวมท้ังกามโรค 
  3.10.1 ไตอักเสบเรื้อรัง 
  3.10.2 ไตพองเป�นถุงนํ้า (Hydronephrosis or polycystic Kidney) 
  3.10.3 ไตพองเป�นถุงหนอง (Pydrocele) 
  3.10.4 น่ิวในไตจนทําให�ไตเสื่อมสมรรถภาพอย&างถาวร (Renal calculus with permanent impairment 
or renal function) 
  3.10.5 กล&อนนํ้า (Hydrocele) 
  3.10.6 หลอดเลือดดําขอดท่ีถุงอัณฑะ (Varicocele) 
  3.10.7 กะเทย (Hermaphrodism) 
  * 3.10.8 กามโรคท่ีปรากฏอาการอย&างหน่ึงอย&างใด 
 3.11 ระบบจิตประสาท 
   3.11.1 โรคจิต (Psychosis) 
   3.11.2 โรคทางจิตเวช 
      (ก) โรคจิตท่ีมีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
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       1)โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
       2)โรคจิตกลุ&มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder) 
       3) โรคสคิซโซแอฟแฟ�คทีป (Schizoaffective Disorder) 
       4) โรคจิตท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage and Dysfunction) 
       5) โรคจิตอ่ืนๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 
      (ข) โรคอารมณ�แปรปรวนท่ีมีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
       1) โรคอารมณ�แปรปรวน (Manic Episode ,Bipolar Affective Disorder) 
       2) โรคอารมณ�แปรปรวนท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder, due to Brain 
Damage and Dysfunction and to Physical Disorder) 
       3) โรคอารมณ�แปรปรวนอ่ืนๆ  (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified Mood Disorder) 
       4) โรคซึมเศร�า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder) 

    (ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
       1) จิตเจริญล&าช�าท่ีมีระดับเชาว�ปoญญา 70 หรือต่ํากว&า (Mental Retardation) 
       2) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive 
Developmental Disorder) 
  3.11.3 อัมพาต หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ 
  3.11.4 โรคลมชัก (Epilepsy) 
  3.11.5 ปoญญาอ&อน (Mental deficiency) 
  3.11.6 ใบ� 
 3.12 ระบบต&อมไร�ท&อ 
  *3.12.1 โรคคอพอก (Simple goiter) 
  3.12.2 ธัยโรทอกธิโคซิส 
  3.12.3 มิกซิเดมา (Myxedema) 
  3.12.4 เบาหวาน (Diabetes mellitus) 
   3.12.5 โรคอ�วนพี (Obesity) 
   3.12.6 ภาวะต&อมธัยรอยด�ทํางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 
 3.13 โรคของเลือดและอวัยวะก&อกําเนิดเลือด (Disease of blood and blood forming organ)  
ผิดปกติอย&างถาวรและอาจเป�นอันตราย 
 3.14 โรคติดเช้ือ หรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and parasitic disease) 
  3.14.1 โรคเรื้อน 
  3.14.2 โรคเท�าช�างท่ีปรากฏอาการ 
  3.14.3 วัณโรคของอวัยวะอ่ืน 
  * 3.14.4 โรคคุดทะราด หรือรองพ้ืน (Yaws) 
  3.14.5 โรคติดต&ออันตราย 
 3.15 เน้ืองอก 
  3.15.1 เน้ืองอกไม&ร�าย (Benign neoplasm)   ท่ีมีขนาดใหญ& 
  3.15.2 เน้ืองอกร�าย (Malignant neoplasm)  ไม&ว&าจะเป�นแก&อวัยวะใด 
 3.16 โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให�โทษ 
 3.17 โรคหรือความพิการใด ๆ ซ่ึงมิได�ระบุไว� แต&คณะกรรมการแพทย�เห็นว&าไม&สมควรรับเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก 
 3.18 โรคเอดส� 
   * ถ�าตรวจพบหลังรับเข�าเป�นนักเรียนนายสิบแล�วส&งไปรับการรักษาโดยไม&ต�องปลด 

- - - - - - - - - - - - 
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ตารางมาตรฐานสัดส&วนของร&างกาย : ใช�ค&าดัชนีมวลกาย ( BMI ) 
 ตํ่ากว&า ยอมรับได� (-2) เกณฑ� BMI ที่มีค&าเป�นปกติ 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 
เกณฑ;การทดสอบสมรรถภาพร�างกาย 

ว�ายน้ํา   25   เมตร   ภายใน    2    นาที 
                         หากผู เข ารับการทดสอบไม�สามารถว�ายน้ําได ภายในเวลาท่ีกําหนด     จะถือว�าผู เข ารับการทดสอบ 
ขาดคุณสมบัติในการเข าเป9นนักเรียนนายสิบทหารบก  คณะกรรมการจะไม�อนุญาตให เข ารับการทดสอบในสถานีต�อไป 

ดันพ้ืน  ( ภายใน 2 นาที) 

จํานวนคร้ัง คะแนน จํานวนคร้ัง คะแนน จํานวนคร้ัง คะแนน จํานวนคร้ัง 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 
 

ลุก-นั่ง  (ภายใน    30   วินาที) 

จํานวนคร้ัง คะแนน จํานวนคร้ัง คะแนน จํานวนคร้ัง คะแนน จํานวนคร้ัง 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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ดึงข อ 

จํานวนคร้ัง คะแนน จํานวนคร้ัง คะแนน จํานวนคร้ัง คะแนน จํานวนคร้ัง 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 

 

ว่ิง  1,000 เมตร 

เวลา (นาที) คะแนน เวลา (นาที) คะแนน เวลา (นาที) คะแนน เวลา (นาที) 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 
ตัวอย&างใบสมัครและการกรอกหลักฐานการสมัครสอบทางอินเทอร�เน็ต  

ใบสมัครการสอบคัดเลือก บุคคลเข าเป9นนักเรียนนายสิบทหารบก     
ประจําป�การศึกษา  2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ข้อมูลการสมคัร 

สมคัรกลุ่มสอบ     หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบทหารบก                                                                        

ประเภทผูส้มคัร        1. บุคคลพลเรือน (กองเกิน)                                                                        
       2. ทหารกองประจาํการสงักดักองทพัเรือ, กองทพัอากาศ ฯอายไุม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์      
       3. ทหารกองประจาํการสงักดักองทพับก ฯ อายไุม่เกิน 44 ปีบริบูรณ์                                 
       4. พลอาสาสมคัรและอาสาสมคัรทหารพราน (ใหเ้ลือกไดห้ลกัสูตรเดียวระหวา่ง นนส.            
            หรือ  นนส.เหล่า ร.) อายไุม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ตามคุณสมบติัทางทหาร                                          

** ขอใหก้รอกรายละเอียด**            

 

2.ข้อมูลผู้สมคัร 
ชื>อ - นามสกลุ     นายรักชาติ       ยิ>งชีพ                       
เลขประจาํตวัประชาชน    1 2345 67890 333                                     
เกิดวนัที>       1         เดือน   มกราคม    พ.ศ.    2541        
สัญชาติ       ไทย                   ศาสนา       พุทธ                     
บา้นเลขที>        12          หมู่ที>        1      ถนน    เทอดดาํริ            ตาํบล    พระนครไชยศรี              
อาํเภอ           ดุสิต                      จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย ์       10300                  
หมายเลขโทรศพัทที์>ติดต่อได ้                                              

3.หลกัฐานทางทหาร 
หนงัสือสาํคญั(แบบ สด.C) หรือ ใบสาํคญั (แบบ สด.D) เลขที>      178       ลง          20 ส.ค.EC                                   
ทะเบียนกองประจาํการ (แบบ สด.3 ) เลขที>           -          ลง              -            
เหล่าทหาร                                   นามหน่วย                                            

4.การศึกษา 

การศึกษา  � กาํลงัศึกษาอยู ่   � จบการศึกษา 
ระดบัการศึกษา    ชัGนมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                                                         
วฒิุการศึกษา        ชัGนมธัยมศึกษาปีที> J                                                                                      
ชื>อสถานศึกษา   โรงเรียนสามเสนวทิยาลยั                  เกรดเฉลี>ย       3.29                                             

5.ข้อมูลบิดา 
ชื>อ - นามสกลุ   นายชูชีพ           ยิ>งชีพ                                                                              
เลขประจาํตวัประชาชน     1 2345 67890 330                                                                         
สญัชาติ     ไทย            ศาสนา      พทุธ                    
� บิดาเป็นขา้ราชการทหาร 
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ข�าพเจ�าขอรับรองว&าข�อความท่ีกรอกในข�างต�นเป�นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว&าข�อมูลการสมัครหรือเอกสารต&าง 
ๆ  ท่ีข�าพเจ�าได�นํามายื่นหรือแสดงต&อคณะกรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีในวันท่ีกําหนด ขัดต&อคุณสมบัติของผู�สอบคัดเลือกตามระเบียบ
ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก ข�าพเจ�าขอสละสิทธ์ิในการสอบคัดเลือก และจะไม&เรียกร�องสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้น 

ลงช่ือผู�สมัคร         นายรักชาติ        ยิ่งชีพ                         
(             นายรักชาติ      ยิ่งชีพ                ) 

 
 
 

6.ข้อมูลมารดา 
ชื>อ - นามสกลุ   นางสมใจ            ยิ>งชีพ                                                                         
เลขประจาํตวัประชาชน     1 2345 67890 332                                                       
สญัชาติ    ไทย                 ศาสนา       พทุธ                 

7.ข้อมูลปู่ 
ชื>อ - นามสกลุ    นายปาน               ยิ>งชีพ                                                                     
เลขประจาํตวัประชาชน    1 2345 67890 301                                                                     
สญัชาติ    ไทย                ศาสนา        พทุธ                     

8.ข้อมูลย่า 
ชื>อ - นามสกลุ      นางพร  คาํใส                                                                   
เลขประจาํตวัประชาชน     1 2345 67890 302                                                                  
สญัชาติ     ไทย            ศาสนา            พทุธ                 

9.ข้อมูลตา 
ชื>อ - นามสกลุ      นายทองดี รักบา้นเกิด                                                          
เลขประจาํตวัประชาชน     1 2345 78900 100                                                       
สญัชาติ      ไทย              ศาสนา          พทุธ                 

10.ข้อมูลยาย 
ชื>อ - นามสกลุ       นางประทุม         รักบา้นเกิด                                                             
เลขประจาํตวัประชาชน        1 2345 78900 101                                                    
สญัชาติ                     ศาสนา                            

11.คะแนนเพิ-ม 
คะแนนเพิ>ม    � มี     � ไม่มี 
วนัยื>นหลกัฐาน     4C  ธ.ค.EC                                                   
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ตัวอย&างใบสมัครและการกรอกหลักฐานการสมัครสอบทางอินเทอร�เน็ต  
ใบสมัครการสอบคัดเลือก บุคคลเข าเป9นนักเรียนนายสิบเหล�าทหารราบ     

ประจําป�การศึกษา  2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ข้อมูลการสมคัร 

สมคัรกลุ่มสอบ     หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ                                                                        

ประเภทผูส้มคัร             1. ทหารกองประจาํการสงักดักองทพับก อายไุม่เกิน 44 บริบูรณ์                                  
( เฉพาะผูมี้คุณสมบติัรับราชการมาไม่นอ้ยกวา่ N ปี ก่อน พ.ค.EC หรือผูค้รบกาํหนดปลด พ.ค.EC  
และมีความประสงคส์มคัรสอบ นนส. เหล่า ร.เพียงอยา่งเดียว )    
       2. พลอาสาสมคัร (ประจาํการ)และอาสาสมคัรทหารพราน (ใหเ้ลือกไดห้ลกัสูตรเดียวระหวา่ง         
นนส. หรือ  นนส.เหล่า ร.) อายไุม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ตามคุณสมบติั  ( เฉพาะผูเ้คยรับราชการทหาร  
กองประจาํการในหน่วยจนครบกาํหนดปลด สงักดั ทบ. เท่านัGน )   
       3. ทหารกองหนุน อายไุม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (เคยเป็นทหารกองประจาํการสงักดั ทบ.) เท่านัGน               

  

2.ข้อมูลผู้สมคัร 
ชื>อ - นามสกลุ     พลทหารรักชาติ       ยิ>งชีพ                       
เลขประจาํตวัประชาชน    1 2345 67890 333                                     
เกิดวนัที>       1         เดือน   มกราคม    พ.ศ.    2535        
สัญชาติ       ไทย                   ศาสนา       พุทธ                     
บา้นเลขที>        22          หมู่ที>        12      ถนน    เทอดดาํริ            ตาํบล    พระนครไชยศรี              
อาํเภอ           ดุสิต                      จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย ์       10300                  
หมายเลขโทรศพัทที์>ติดต่อได ้                                              

3.หลกัฐานทางทหาร 
หนงัสือสาํคญั(แบบ สด.C) หรือ ใบสาํคญั (แบบ สด.D) เลขที>      178       ลง          20 ส.ค.EO                                   
ทะเบียนกองประจาํการ (แบบ สด.3 ) เลขที>           -          ลง              -            
เหล่าทหาร  ราบ                                 นามหน่วย    ศูนยก์ารทหารราบ                               

                                                                                4.การศึกษา 

การศึกษา  � กาํลงัศึกษาอยู ่   � จบการศึกษา 
ระดบัการศึกษา    ชัGนมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                                                         
วฒิุการศึกษา        ชัGนมธัยมศึกษาปีที> J                                                                                      
ชื>อสถานศึกษา   โรงเรียนสามเสนวทิยาลยั                  เกรดเฉลี>ย       3.29                                             

5.ข้อมูลบิดา 
ชื>อ - นามสกลุ   นายชูชีพ           ยิ>งชีพ                                                                              
เลขประจาํตวัประชาชน     1 2345 67890 330                                                                         
สญัชาติ     ไทย            ศาสนา      พทุธ                    
� บิดาเป็นขา้ราชการทหาร 



- 23 - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข�าพเจ�าขอรับรองว&าข�อความท่ีกรอกในข�างต�นเป�นความจริงทุกประการ หากปรากฎในภายหลังว&าข�อมูลการสมัครหรือเอกสารต&าง 
ๆ  ท่ีข�าพเจ�าได�นํามายื่นหรือแสดงต&อคณะกรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีในวันท่ีกําหนด ขัดต&อคุณสมบัติของผู�สอบคัดเลือกตามระเบียบ
ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก ข�าพเจ�าขอสละสิทธ์ิในการสอบคัดเลือก และจะไม&เรียกร�องสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้น 

ลงช่ือผู�สมัคร         นายรักชาติ        ยิ่งชีพ                         
(             นายรักชาติ      ยิ่งชีพ                ) 

 
 
 
 
 

6.ข้อมูลมารดา 
ชื>อ - นามสกลุ   นางสมใจ            ยิ>งชีพ                                                                         
เลขประจาํตวัประชาชน     1 2345 67890 332                                                       
สญัชาติ    ไทย                 ศาสนา       พทุธ                 

7.ข้อมูลปู่ 
ชื>อ - นามสกลุ    นายปาน               ยิ>งชีพ                                                                     
เลขประจาํตวัประชาชน    1 2345 67890 301                                                                     
สญัชาติ    ไทย                ศาสนา        พทุธ                     

8.ข้อมูลย่า 
ชื>อ - นามสกลุ      นางพร  คาํใส                                                                   
เลขประจาํตวัประชาชน     1 2345 67890 302                                                                  
สญัชาติ     ไทย            ศาสนา            พทุธ                 

9.ข้อมูลตา 
ชื>อ - นามสกลุ      นายทองดี รักบา้นเกิด                                                          
เลขประจาํตวัประชาชน     1 2345 78900 100                                                       
สญัชาติ      ไทย              ศาสนา          พทุธ                 

10.ข้อมูลยาย 
ชื>อ - นามสกลุ       นางประทุม         รักบา้นเกิด                                                             
เลขประจาํตวัประชาชน        1 2345 78900 101                                                    
สญัชาติ         ไทย          ศาสนา       พทุธ                   

11.คะแนนเพิ-ม 
คะแนนเพิ>ม    � มี     � ไม่มี 
วนัยื>นหลกัฐาน     4C  ธ.ค.EC                                                   
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ใบสมัครขอใช สิทธินักกีฬา 

ลําดับ................................................. 
หมายเลขประจําตัวสอบ.............................................. 

โทรศัพท�.............................................* 
1.  ข�าพเจ�า(นาย/พลฯ).........................................................*หมายเลขประจําตัวประชาชน ........................................ 
2.  วัน/เดือน/ป@ ท่ีสมัคร.........................................................* สถานท่ีรับสมัคร............................................................* 
3.  ชนิดกีฬา..................................................................................................................................................(ชนิดเดียว)* 
4.  ระดับความสามารถนักกีฬา                ทีมชาติ                                        กีฬาสโมสร 
เยาวชนทีมชาติ                   กีฬานักเรียนนักศึกษา                                       ตัวแทนนักเรียนไทย            
                กีฬากองทัพไทย             กีฬาแห&งชาติหรือเยาวชนทีมชาติ                อ่ืนๆ ระบุ........................... 
5.  การแข&งขันครั้งสุดท�าย 
5.1  เข�าร&วมการแข&งขันกีฬา................................................ 5.2   เป�นตัวแทน.(ทีมชาติ, เขต ฯลฯ).........................* 
5.3  ห�วงเวลาการแข&งขัน..................................................... 5.4  ได�รับเหรียญ.......................................................* 
6.  หลักฐานท่ีส&งมาพร�อมน้ี 
6.1  ใบประกาศนียบัตร    จํานวน..............................ใบ* 6.2  ใบรับรอง   จํานวน.....................................ใบ* 
7.  สถานการศึกษา ระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท&า....................................................................................................* 
7.1  วุฒิการศึกษา              ม.6                   ปวช.                  7.2  ผลการศึกษา
......................................................... 
8   ค&าสมัครขอใช�สิทธินักกีฬา  จํานวน .................................................บาท 

ลายมือช่ือ................................................................... ผู�สมัคร * 
(..............................................................) ตัวบรรจง * 

ลายมือช่ือ.....................................................กรรมการรับสม ั
   

 (.................................................................) 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ................................................. 
หมายเลข ประจําตัวสอบ.............................................. 

โทรศัพท�.............................................* 
1. ข�าพเจ�า ( นาย / พลฯ )............................................................................................................................................* 
2. หมายเลขประจําตัวประชาชน ...............................................................................................................................* 
3.  ชนิดกีฬา............................................................................................................................................( ชนิดเดียว )* 
4.    ให�นําใบนัดน้ี พร�อมหลักฐานวุฒิบัตรทางการกีฬาและเอกสารรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
 เทียบเท&า  ฉบับจริง แสดงต&อคณะกรรมการในวันสมัครขอใช�สิทธินักกีฬา และ ให�นํา หลักฐานท้ังหมด (ฉบับจริง)   
พร�อมบัตรประจําตัวสอบมาแสดงต&อคณะกรรมการฯ เพ่ือขอเข�ารับการทดสอบความสามารถทางการกีฬา                                
ณ สนามกีฬากองทัพบก   ถ.วิภาวดีรังสิต  กรุงเทพฯ  ในวันศุกร;ท่ี  13 ก.พ.2559 เวลา 0700 ( ค&าใช�สถานท่ีทดสอบ             
60.- บาท ให�จ&ายในวันรับสมัคร )    (ทหารกองประจําการ ท่ีขอใช�สิทธินักกีฬา ให�ใช�แบบฟอร�มฉบับน้ีด�วย และ หาก
มิได�สมัครด�วยตนเอง ให�ผู�แทนหน&วย ยื่นหลักฐานการสมัคร พร�อมชําระเงินค&าสนาม จํานวน 60 บาท ณ กรมยุทธศึกษา
ทหารบก แล�วเจ�าหน�าท่ีออกบัตรและตรวจสอบแล�วจะส&งคืน ส&วนท่ี  2  ให�ไว�เป�นหลักฐาน) 

 
 
 

/ 

 
 

ประทบัตรา 

ยศ.ทบ. 

   
 

 
 

 

  

ส่วนที-  0 

ส่วนที-  1 

O-OOOO-OOOOO-OO-O วทิยา    อยูเ่ยน็ 
Q ก.พ.E5 

ฟุตบอล

4 N 

 

ชื>อโรงเรียน 
/ 

ส.อ. 

วทิยา    อยูเ่ยน็ 

O-OOOO-OOOOO-OO-O 
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(ตัวอย�าง) 
หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมของผู บังคับบัญชา 

 
 
 
 
ท่ี กห ………………................……..  

 
 
 
( ส&วนราชการเจ�าของหนังสือ ) 

 
                                                     วันท่ี …....…….. เดือน ………...........…..…..……..…. พ.ศ. …………………. 

 
เรื่อง รับรองความประพฤติและยินยอม 
เรียน เจ�ากรมยุทธศึกษาทหารบก 
 
1. ข�าพเจ�า ............................................................................................. ตําแหน&ง .......................................................................................................................................... 
สังกัด .................................................................................................................................... ขอรับรองว&า.....................…………………………………….....................................……... เป�นทหารกอง
ประจําการ รุ&นป@ พ.ศ. ...…………..….... ผลัดท่ี .…….…... เข�ารับราชการเมื่อ ........….….........................…......... และครบกําหนดปลดออกจากกอง
ประจําการใน ........................... ระหว&างรับราชการเป�นผู�มี .............................................…...................……......... 
2. หน&วยได�ตรวจสอบคุณสมบัติของทหารกองประจําการในข้ันต�นแล�วเป�นผู�ท่ีมีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนตามท่ีกรมยุทธ
ศึกษาทหารบกกําหนด และหน&วยยินยอมให� ..........................................…………………............……….............................…… สมัครสอบเข�าเป�นนักเรียนนายสิบ
ทหารบก และถ�าหาก ......................................…………………………………………................................................................. สอบคัดเลือกเข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก
ได�  หน&วยจะยินยอมส&งตัวให�เข�ารับการศึกษาเป�นนักเรียนนายสิบทหารบกต&อไป 
จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาทราบ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
ลงช่ือ  ...............................……………............................................................. 

(..........................……………............................................... ) 
ตําแหน&ง .............…........................................…………........................................... 
 
( ส&วนราชการเจ�าของเรื่อง ) 
โทร. ............................................................... 

หมายเหตุ 
1.  เป�นหนังสือภายนอกท่ีใช�ติดต&อภายในกระทรวงกลาโหม ตามระเบียบกองทัพบก ว&าด�วยงานสารบรรณ 
2.  ผู�ลงนามรับรองต�องเป�นผู�บังคับหน&วยต�นสังกัด ตําแหน&งผู�บังคับกองพันหรือเทียบเท&าข้ึนไป 
3. หนังสือรับรองฉบับน้ี ในวันสมัครให�ใช�สําเนาหรือภาพถ&ายแนบพร�อมใบสมัคร สําหรับตัวจริงให�นําไปมอบในวันทําสัญญา

เข�าเป�นนักเรียนนายสิบทหารบก 
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(ตัวอย�าง) 
หนังสือรับรองของสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 เลขที>............../................ 

 

  

หนังสือรับรอง 
 

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

 
 ขอรับรองวา่ ................................................................................................... เลขประจาํตวั ................................................................ 
เกิดวนัที>............. เดือน .......….............. พ.ศ..................... บิดาชื>อ...................................................................................…............................................................ 
มารดาชื>อ.................................................................................................................    กาํลงัเรียนอยูช่ัGนมธัยมศึกษาปีที> ....................................................… 
 ออกให ้     ณ      วนัที> .................... เดือน .......................................... พ.ศ. ............................... 
 
      ( ลงชื>อ ) .................................................................….................. 

                  ( ...................................................................... ) 
                                           ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน  
 
 
 
 
 
………………..………………......... 

( ………………………………….. ) 
         นายทะเบียน            
 
 
หมายเหตุ   ใบรับรองนีG มีอาย ุ 60  วนั    นบัแต่วนัออกให ้

 
 
 
 
 
 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด  1  นิGว ( ประทบัตราโรงเรียน ) 
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 (ตัวอย�าง) 
หนังสือรับรองการฝcกวิชาทหาร 

 

 
 
ท่ี .………….……/……………….….. 

 

 

 
กรมการรักษาดินแดน 

 

                        หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะฉบับนี้แสดงว�า.................................................................................................................... 
ได�สําเร็จการฝ/กวิชาทหารช้ันป@ท่ี ...................................................................................................... ประจําป@การศึกษา .................................................................................. 
จากสํานักศึกษา ..................................................................................................................................................................... 
ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด  ตามกฎหมาย  ว&าด�วย  การส&งเสริมการฝ/กวิชาทหาร 
ระหว&างรับราชการฝ/กวิชาทหารมีความประพฤติ ................................................................................................................................................................... 
 

 ให�ไว�  ณ  วันท่ี ..................................................................................…........... 

 
พลโท 

 ( .....................................................................................................................) 
 เจ�ากรมการรักษาดินแดน / 
 ผู�บัญชาการหน&วยบัญชาการรักษาดินแดน 
 
 
หมายเหตุ     ผู�ท่ีขอสิทธิคะแนนเพ่ิม ต�องมีหนังสือรับรองของกรมการรักษาดินแดนตามตัวอย&าง  หรือใบรับรองการฝ/ก 
วิชาทหารของหน&วยฝ/กวิชาทหาร มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก เท&าน้ัน 
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(ตัวอย�าง) 
หนังสือรับรองไปราชการทัพ 

 

 
 
 

ท่ี .……………/……….. 

        

 
 
 

               ทบ. 101 – 046 

หนังสือรับรองการไปราชการทัพ 
 

วันท่ี ….…….. เดือน …………..…..……..…. พ.ศ. …………………. 
 
เรียน เจ�ากรมยุทธศึกษาทหารบก 
 

ด�วย .........................................………...........................…………....................  ประเภท .......................................................................... 
สังกัด......................................................................................................................................................................………………..........................   มีภูมิลําเนาอยู&ท่ี 
บ�าน.................................  หมู&ท่ี.........................................…………...........  ถนน.......…...................………….................................................................................. 
ตําบล ..........………………..................................... อําเภอ.....................…....................…................... จังหวัด..........................……............................................... 

ได�ยื่นคําร�องขอให�กรมสารบรรณทหารบก  ตรวจสอบประวัติราชการของ................…………..................................……............................. 

และรับรองการไปราชการทัพ  จึงขอรับรองว&า................................................................................................ เคยไปราชการทัพ ดังน้ี.- 
                     1.  ...................................……......................................................................................……………............................................................... 
 2.  ...................................……......................................................................................……………............................................................... 
 3.  ...................................…… . . ....................................................................................…… … … … . .............................................................. 
  กับได�รับเครื่องราชอิสริยาภรณ�เป�นเกียรติ  คือ.- 
 1.  ...................................……......................................................................................……………............................................................... 
 2.  ...................................……......................................................................................……………............................................................... 
 3.  . . . . . ...................................…… . . ....................................................................................…… … … … . .............................................................. 
 
 

( ลงช่ือ ) ................................................................................…................ 
ตําแหน&ง ..................................................................................................... 

 
 
                รับรองว&าถูกต�อง 
       
( ลงช่ือ ) .............................................................................. 
              เจ�าหน�าท่ีผู�ตรวจสอบประวัติ 
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ตัวอย�างการเขียนใบคําตอบ 

 
 

 
 

ชื>อ นายสมพร พลเยี�ยม  ให้เขียนให้อ่านออก 

 

ช่องที> 1   กาํหนดไว ้2  หมายเลข 
          เป็นช่องแสดงสถานภาพของผูส้มคัร ฯ 
           หมายเลข  1     บคุคลพลเรือน 
           หมายเลข  9      ทหารกองประจาํการ 

นายสมพร พลเยี�ยม 

นายสมพร พลเยี�ยม 

 

 
ตัวอย่างการเขียนหมายเลข  และ 
ระบายหมายเลขประจําตัวสอบ 

ในกระดาษคาํตอบ 
 

 
หมายเลขประจาํตวัสอบ  “ 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 
ให้ระบายทึบดงันีG  
 - ช่อง 1 ระบายทึบในวงกลมแนวดิ>งเลข 1 
 - ช่อง 2 ระบายทึบในวงกลมแนวดิ>งเลข 1 
 - ช่อง 3 ระบายทึบในวงกลมแนวดิ>งเลข 0 
 - ช่อง 4 ระบายทึบในวงกลมแนวดิ>งเลข 3 
 - ช่อง 5 ระบายทึบในวงกลมแนวดิ>งเลข 6 
 - ช่อง 6 ระบายทึบในวงกลมแนวดิ>งเลข 8 

 

 

 
 



- 30 - 
 

 
สถานีรถไฟ 

บางซื>อ 

 
 

สถานีรถไฟ 
สานเสน 

ผนวก  ง 

แผนที่โดยสังเขป กรมยุทธศึกษาทหารบก ( ยศ.ทบ. ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนเศรษฐศิริ  รถเมลส์าย 9 , 125 

 

ซอยระนอง 1 

 

   

  
 
 
 

สถานีตาํรวจ 
ดบัเพลิงดุสิต 
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 44
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5  

    
  ร

ถเ
มล

ส์า
ย 5

 , 5
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 50
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0 

มา
จา

กห
มอ

ชิต
 

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

กรม 
สรรพาวธุ 
ทหารบก 

 
กรมช่าง 
อากาศ 

   

 
 
 

กรม 
การทหาร 

สื>อสาร 

กรมการขนส่ง 
ทหารบก 

   

  

 
 
 
 
 

มณฑล 
ทหารบก 

ที> 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 มหาวิทยาลัยรามคําแหง (1) หัวหมาก 
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2 ก.ม. 

ถ น น ร า ม คาํ แ ห ง  2  

แผนที่โดยสังเขป มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขต บางนา 

ระยะทาง 
- จากแยกบางนาถึงแยกมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา 
 ระยะทาง   9  กิโลเมตร 
- จากแยกเข�ามหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 ถึงมหาวิทยาลัย 

รามคําแหง 2  ระยะทาง   2   กิโลเมตร 
 อาคารสอบ 
- ใช�อาคาร  คนที ( KTB )  , พระบาง ( PBB ) 
 BNB10 และ BNB11   เป�นสถานท่ีสอบ 
 
 
 
 
 
รถประจําทาง 
 1.  สาย 38 ม.รามคําแหง ฯ – ม.ราชภัฏจันทรเกษม 

2.  สาย 46 รองเมือง - ม.รามคําแหง ฯ 
 3.  สาย  48 วัดโพธ์ิ - ม.รามคําแหง ฯ 
 4.  สาย 139 อนุสาวรีย�ชัย ฯ - ม.รามคําแหง ฯ 

5.  สาย 180 เซ็นทรัล พระราม 3    -  ม.รามคําแหง  ฯ 
6.  สาย 182 ย&านสินค�า พหลโยธิน  ม.รามคําแหง ฯ ม.รามคําแหง ฯ 

 7.  สาย 207 ม.รามคําแหง หัวหมาก - ม.รามคําแหง ฯ 

ไป 
ชลบุรี 

9 กิ
โล

เม
ตร

 

สะพานลอยรถยนตต์่างระดบั    ไปเทพารักษ ์

ห้องสมุด ตึก 
อาํนวยการ ออมสิน 

ปลายทางด่วน 
แยกบางนา 

พระกุมาร 

แยกศรีเอี>ยม 

สระนํ�า 

สระนํ�า 

สระนํ�า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คนที 
KTB 

พระมาส
PRB 

พระบาง 
   PBB 

 

 

 

 

 

BNB 10 

 

BNB 11 

โรงอาหาร 
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แผนที่โดยสังเขป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร;  ศูนย;รังสิต 

ระยะทาง 
- จากหมอชิตถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต 
 ระยะทาง   39  กิโลเมตร 
 อาคารสอบ 
- ใช�อาคาร  Deck ช้ันท่ี 1 จํานวน 3,520 คน 
 ใช�อาคาร Deck ช้ันท่ี 2 จํานวน 3,6   90 คน 

รถประจําทาง 
1.  สาย 29 หัวลําโพง – ม.ธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต 

 2.  สาย 39 อนุสาวรีย�ฯ – ม.ธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต 
 3.  สาย ปอ.29 หัวลําโพง – ม.ธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต 
 4.  สาย 39 อนุสาวรีย�ฯ – ม.ธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต 
 5.  สาย ปอ.39 อนุสาวรีย�ฯ – ม.ธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต 
 6.  ปอ.510        อนุสาวรีย�ฯ – ตลาดไท 
 
 
ทางเข�า 
ทางเข�า 
ทางเข�า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไป 
สระบุรี 

40
 กิ

โล
เม

ตร
 

สะพานลอยรถยนตต์่างระดบั    แยกหลกัสี> 

หา้แยกลาดพร้าว 

พวิเจอร์ปารค์รังสิต 

อาคาร Deck ชัGนที> N 

อาคาร Deck ชั�นที� � 

สวนจตุจกัร 

สถานีรถไฟฟ้า BTS 

หมอชิต 0 
ถนนพหลโยธิน 

หอประชุมฯ 
สถานที>สอบ 
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สี>แยกหลกัสี>                         ถนนแจง้วฒันะ                                        ถนนรามอินทรา 

ถน
นว

ภิา
วดี

รัง
สิต

 

แผนท่ีโดยสังเขป กรมทหารราบท่ี 11 รักษาพระองค;ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รถยนต;โดยสารประจําทาง 
ผ&านหน�าสถานท่ีทดสอบร&างกาย   : สาย  26 , 34 , 39 , 107 , 114 , 126 
จากสถานีขนส&งหมอชิต  ข้ึนฝo�งสวนจตุจักร : รถปรับอากาศ สาย ปอ.3 , ปอ.12 , ปอ.39 
จากตลาดรังสิต : สาย 34 , 39 , 114 , ปอ.3 , ปอ.39 
จากสถานีรถไฟดอนเมือง : สาย 59 
จากสถานีรถไฟหลักสี่ : สาย 59 
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ท่าอากาศยาน 

ดอนเมือง 
สถานีรถไฟ 
ดอนเมือง 

วดัพระศรี 
มหาธาตุ ฯ 

 

กร
มท

หา
รร

าบ
ที- 

11
 รัก

ษา
พร
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ผนวก  จ 
ข้ันตอน การสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข าเป9นนักเรียนนายสิบทหารบก (ทางอินเทอร;เน็ต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

เสร็จสิGนขัGนตอน ผูส้มคัรเดินทางกลบั 

 กรอกขอ้มูลการสมคัรสอบทางอินเทอร์เน็ต พร้อมไฟล ์
รูปถ่าย ส่งใหเ้จา้หนา้ที> ระบบ ยศ.ทบ. ตรวจสอบ 

                                                 
 

 

พิมพบ์ตัรประจาํตวัสอบ เพื>อทราบสถานที> หอ้งสอบ วนั เวลา สอบภาควชิาการ

ประกาศผลการสอบรอบสุดทา้ย (บุคคลตวัจริง และ บุคคลสาํรอง) 

     ประกาศผลสอบภาควชิาการ 

สอบสมัภาษณ์ ตรวจโรค ทดสอบวา่ยนํG า  
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  

จบัสลากแบ่งรุ่นบุคคลพลเรือน, รับเอกสารและฟังคาํชีGแจงการทาํสญัญา  

ผูส้มคัรเขา้ไปตรวจสอบ เมื>อเจา้หนา้ที>อนุญาตให้
สมคัรแลว้ใหรี้บพิมพเ์อกสารใบชาํระเงินค่าสมคัร
สอบที>ธนาคาร  ตาม  วนั  เวลา  ที>กาํหนด  
           (หากพน้กาํหนดถือวา่สละสิทธิd ) ผูมี้สิทธิสิทธิพิเศษ และหรือ สิทธิคะแนนเพิ>ม ยื>นความจาํนง 

ดว้ยตนเอง หรือทางไปรษณีย ์(ใบสมคัร+คะแนนเพิ>ม) 
เวน้ผูย้ื>นสิทธินกักีฬาตอ้งเดินทางมายื>นเอกสาร ณ ยศ.ทบ. เท่านัGน 

รายงานตวั/ทาํสญัญาและเขา้รับการศึกษา 
 

ผูข้อสิทธินกักีฬา ยื>นหลกัฐาน
เพื>อตรวจสอบ และชาํระเงิน 
ค่าทดสอบฯ จาํนวน 60 บาท 

ผูข้อสิทธิคะแนนเพิ>มยื>น  
หลกัฐานเพื>อตรวจสอบ
หลกัฐานใหต้รงตาม
คุณสมบติั 

ผู้สอบผ่านภาควชิาการ ยื-นหลกัฐานการสมคัร ยศ.ทบ. เพื-อ

ตรวจสอบ และรับกาํหนดการสอบรอบที-สอง ด้วยตนเอง  

(เฉพาะผูย้ื>นขอใชสิ้ทธิฯ) 


