- สําเนาคูฉบับ -

- สําเนาคูฉบับ -

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนนายสิบทหารบก
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔
กองทั พบก มี กํ าหนดรั บ สมั ครและสอบคั ด เลื อกบุ ค คลเข าเป น นั ก เรี ย นนายสิ บ ทหารบก
เพื่อเขารับการศึกษาตามหลักสูตรของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ประเภทของผูสมัคร
๑.๑ บุคคลพลเรือน
๑.๒ ทหารกองประจําการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑.๓ พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก
๑.๔ อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
๑.๕ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (เฉพาะผูที่เคยเปนทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก)
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ มีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยอยางสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีตอกองทัพบก
รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
๒.2 เปนชายมีอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๒๒ ปบริบูรณ หรือเปนทหาร กองประจําการ
มีอายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ(ในป พ.ศ. 2564) นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปที่จะเขา
เปนนักเรียนนายสิบ
2.3 สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเทาตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตถาบิดาเปนนายทหาร
สัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแลว มารดาจะมิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได
ในกรณี ท่ี ปู หรื อ ย า , ตา หรื อ ยาย ของผู ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นนายสิ บ
มีสัญชาติอื่น ซึ่งไมใชสัญชาติไทย ใหใชหลักฐานเพิ่มเติมในการรับสมัครดังตอไปนี้
(๑) สูติบัตรของบิดาหรือมารดาแลวแตกรณี หรือ
(๒) หนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดา แลวแตกรณีจากนายทะเบียนทองถิ่น
๒.5 มีรางกายสมบูรณแข็งแรง และมีรูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดพิกัดของรางกาย
เหมาะสมกั บ การเป น ทหาร ไม มี โรคหรื อความผิ ดปกติ หรื อความพิ การ ซึ่ งขั ดต อการเป นนั กเรี ยนนายสิ บ
ตามระเบียบกองทัพบก วาดวยนักเรียนนายสิบทหารบก
๒.6 ตองวายน้ําได ไมนอยกวา ๒๕ เมตร
๒.7 เปนโสดและไมเคยมีภรรยาหรือสัมพันธกับหญิงอื่นฐานะสามีภรรยามากอน
๒.8 ไมอยูในสมณเพศ
๒.9 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
๒.10 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.11 ไมเปนผูอยูระหวางเปนจําเลยในคดีอาญา หรือไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําผิดทางอาญา เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
\2.๑2 ไมเปน….

-๒2.๑2 ไมเปนผูอยูในระหวางพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ
2.๑3 ไมเคยเปนผูถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไลออกจากราชการ
2.๑๔ ไมเคยทําการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนนายสิบมากอน
2.๑5 ไมเคยพนสภาพจากความเปนนักเรียนนายสิบ
2.๑6 ไม เป นผู ที่ ต องเข ารั บราชการเป นทหารกองประจํ าการ ตามพระราชบั ญญั ติ
รับราชการทหาร ในปที่สมัครสอบ และผูที่อยูระหวางใชสิทธิ์การผอนผันการเขารับราชการทหาร
๓. คุณสมบัติเฉพาะ
๓.๑ เปนบุคคลพลเรือนชายมีอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๒๒ ปบริบูรณ หรือเปน
ทหารกองประจําการมีอายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปที่
จะเขาเปนนักเรียนนายสิบ (พ.ศ. ๒๕๖๔)
๓.๑.๑ ทหารกองเกิน อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปบริบูรณ (ผูที่เกิดระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ.๒๕๔๖)
โดยไมรับสมัครผูที่จะเขารับการตรวจเลือกเขาเปนทหารกองประจําการในป ๒๕๖๔ (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๓) สําหรับผูมี
อายุ ๒๒ ปบริบูรณ ตองมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบสด.๔๓)
แสดงวาผานการตรวจเลือกฯ “รางกายสมบูรณดี” ผลการจับสลาก “ดํา” หรือ “สงคนรองขอเขากองประจําการพอ”
ไมตองสงเขากองประจําการ
๓.๑.๒ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปบริบูรณ (ผูเกิดระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๒
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ (นศท.ป ๓) ของศูนยการกําลังสํารอง
หรือศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกตองแสดงหลักฐานสมุดประจําตัวทหารกองหนุน หรือหนังสือสําคัญ
(แบบ สด.๘) เทานั้น สําหรับ ผูแสดงหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
ในกรณีขอคะแนนเพิ่มพิเศษ
๓.๒ ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณในป พ.ศ. 2564
(ไมเกิดกอน พ.ศ.๒๕๔๐)
๓.๓ ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม กองทัพเรือ และ กองทั พอากาศ (ทุกผลั ด) อายุ ไมเกิ น ๒๔ ป บริ บู รณ ในป พ.ศ. 2564 (ไมเกิ ดก อน
พ.ศ.๒๕๔๐) ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลว ไมมีผลกระทบตอการปรับยายของหนวยตนสังกัด และ
เวลารับราชการทหารกองประจําการ
๓.๔ พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ ในป พ.ศ. 2564
(ไมเกิดกอน พ.ศ. ๒๕๔๐)
๓.๕ อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ ในป พ.ศ. 2564
(ไมเกิดกอน พ.ศ. ๒๕๔๐)
๓.๖ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (เฉพาะผูที่เคยเปนทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก)
มีอายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ ในป พ.ศ. 2564 (ไมเกิดกอน พ.ศ. ๒๕๔๐)
๔. การรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ตและการชําระเงิน
๔.๑ เปดรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต วันที่ ๑๑ ธันวาคม 25๖๓
เวลา 00.01 นาฬิกา ถึง ๒๕ มกราคม 256๔ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา โดยตรวจสอบรายละเอียดคําแนะนําการรับสมัครสอบ
ไดทาง http//www.atc-rta.com หรือ http//www.radd-atc.com
\4.1.๑ ผูสมัครจะตอง…..

-๓–
4.1.๑ ผูสมัครจะตองตรวจสอบขอมูลที่กรอกในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวนกอน
การยืนยันการสงใบสมัคร เมื่อสงใบสมัครสอบในระบบแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลง หรือแกไขขอความ
ใดๆไดอีก และถือวาขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ใชสําหรับการสมัคร โดยผูสมัครไดอานประกาศ หรือระเบียบ
การรับสมัครเขาใจโดยละเอียดถี่ถวน และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบการรับสมัคร
4.1.๒ ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดตาง ๆ ที่ปรากฏในใบสมัคร
ใหถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง ในกรณีที่มีการกรอกขอมูลอันเปนเท็จ หรือไมถูกตอง หรือใชเอกสารปลอม
หรือเอกสารตางๆ ที่ไมตรงตามที่กําหนดไวในการประกาศรับสมัคร กองทัพบกขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธ
การรับสมัครเขาสอบคัดเลือกทันที โดยผูสมัครไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้นจากกองทัพบกได
4.1.๓ ภายหลังการสมั ครเสร็จ สิ้น แลว ใหผูส มัครสอบพิ ม พใ บสมั ครเพื่ อเก็ บ ไว
เปน หลักฐาน และพิมพใบชํา ระเงิน เพื่อนําไปชําระเงิน ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม 256๔
เวลา 2๒.00 นาฬิกา โดยผานระบบการชําระเงิน 3 ชองทางของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ คือ
๔.๑.๓.๑. ชํ า ระเงิน ผา นเคานเ ตอรธ นาคาร (เวลาทําการของธนาคาร)
จํานวน 50 บาท (คาธรรมเนียมทางธนาคาร จํานวน 30 บาท และคาบริการสงขอความ (SMS) จํานวน 20 บาท)
๔.๑.๓.2. ชําระเงินผานตู ATM จํานวน 50 บาท (คาธรรมเนียมทางธนาคาร
จํานวน 30 บาท และคาบริการสงขอความ (SMS) จํานวน 20 บาท
๔.๑.๓.3. ชําระเงินผานธนาคารออนไลน (Internet Banking) จํานวน 50 บาท
(คาธรรมเนียมทางธนาคาร จํานวน 30 บาท และคาบริการสงขอความ (SMS) จํานวน 20 บาท
โดยผูส มัครตองตรวจสอบขอ มูล การชํ าระเงิน สมัครสอบดว ยตนเองวา ถูก ตอ งหรือ ไม
หากพบวาไมถูกตองใหผูสมัครแจงเจาหนาที่ของธนาคารใหดําเนินการแกไขใหทันที ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ
เมื่อผูสมัครชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ เรียบรอยแลว และกรมยุทธศึกษาทหารบก จะไมคืนคาธรรมเนียม
การสมัครใหกับผูสมัครไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.1.๔ ผูสมัครที่มีการชําระเงินภายในเวลากําหนดแลว ภายหลังจากการรับสมั คร
เสร็จสิ้น ระบบจะทําการประมวลผล เพื่อจัดลําดับเลขประจําตัวสอบ ผูสมัครสามารถพิมพบัตรประจําตัวสอบ
ซึ่งมีการระบุหมายเลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบได ตั้งแตวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖4
4.1.๕ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติในครั้งนี้ เปนเพียงการตรวจสอบ
เบื้องตน หากในภายหลังปรากฏวา ผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม หรือ ขาดคุณวุฒิหรือ
มีเหตุอันไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการทหาร กองทัพบก จะถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมา
ตั้งแตตน และใหถือวาการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกลาวเปนโมฆะ และผูสมัครจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ ตอกองทัพบก
๕. หลักฐานการสมัคร
๕.๑ อัพโหลดภาพถายหนาตรงเปนไฟลรูปภาพ ขนาด ไมเกิน ๑ MB ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา
แตงกายสวมเสื้อคอปก และตองเปนภาพถายไวไมเกิน ๓ เดือน (หากเปนทหารกองประจําการใหแตงกายตามสังกัด
นักเรียนนักศึกษา ใหแตงกายตามสถาบันที่กําลังเขารับการศึกษา) และอัพโหลดวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง
สถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ ๖ หรือเทียบเทา และหลักฐานทางทหารตามคุณสมบัติแตละประเภท
การสมัครสอบ สําหรับภาพถายที่ไมผานการพิจารณามีดังตอไปนี้
๕.๑.๑ ภาพถายครึ่งตัว (ไกลเกินไปจนมองไมชัดเจน)
๕.๑.๒ ภาพเบลอ (เห็นหนาไมชัดเจน)
๕.๑.๓ ภาพถายเลน (มีการโพสตทาทางในการถายภาพ หรือภาพเซลฟ)
\๕.๑.๔ ภาพมืดหรือ…
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๕.๑.๔ ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป
๕.๑.๕ ภาพเอียง หรือตะแคงขาง
๕.๒ ผูมีรายชื่อสอบผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ใหนําหลักฐานที่ใชในการกรอก
ใบสมัครทางอินเทอรเน็ต มาแสดงตอเจาหนาที่กองทัพภาคในการสอบขั้นตอนที่ ๒ รายละเอียดดังนี้
๕.๒.๑ สําเนาหลักฐานใบสมัครทางอินเทอรเน็ตจํานวน ๑ ชุด
๕.๒.๒ สําเนาทะเบียนบานผูสมัคร, บิดา และมารดา ผูใหกําเนิด ที่แสดง วัน เดือน
ป เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผูใหกําเนิด (ฉบับจริง)
๕.๒.๓ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรอง
ของสถานศึกษาที่แสดงวากําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา พรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด
๕.๒.๔ บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง)
๕.๒.๕ หลักฐานทางทหารไดแก ใบสําคัญทหารกองเกิน ( แบบ สด. ๙) ใบรับรองผล
การตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบสด.๔๓ ) สําเนาทะเบียนกองประจําการ
(แบบ สด.๓) สมุดประจําตัวทหารกองหนุน (หนังสือสําคัญฯ แบบ สด.๘ ) แลวแตกรณี พรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด
๖. การรับเอกสารคะแนนเพิ่ม ผูสมัครสอบซึ่งมีความประสงคขอรับสิทธิพิเศษ จะตองยื่น
หลั กฐานเพิ่ มเติ มด วยตนเองหรื อผู ปกครองที่ไดรับมอบอํานาจ ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ สถานที่ที่กองทัพภาคกําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 หลั กฐานแสดงว าผู สมั ครสํ าเร็ จ หลั กสู ตรการฝ กวิ ช าทหารชั้ น ป ที่ 1 ถึ งชั้ นป ที่ 5
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร ซึ่งออกโดยศูนยการกําลังสํารอง หรือศูนยฝก/หนวยฝกนักศึกษา
วิชาทหารของมณฑลทหารบก เทานั้น
6.2 หลักฐานแสดงวาเปนบุตรของผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกลาหาญ หรือ
เหรียญกลาหาญ
6.3 หลักฐานแสดงวาเปนบุตรของทหาร ขาราชการ หรือ คนงาน ซึ่งตองประสบอันตรายถึง
ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ หรือตองบาดเจ็บ
ถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือไดรับ
เงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยคนงาน
6.4 หลักฐานแสดงวาเปนบุตรของทหาร ขาราชการ หรือคนงาน ซึ่งไดกระทําหนาที่ใน
ระหวางเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางที่มีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๗. การสอบคัดเลือก แบงเปน ๒ ขั้นตอน โดยใชพื้นที่ในกองทัพภาคที่ ๑,๒,๓ และ ๔ มีรายละเอียด ดังนี้
๗.๑ การสอบขั้นที่ ๑
๗.๑.๑ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย (ดึงขอ, ลุกนั่ง, ดันพื้น, วิ่ง, วายน้ํา) ระหวางวันที่
๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ตามวัน เวลา ตามสถานที่ที่ผูสอบเลือกไว
๗.๑.๒ ประกาศผลการสอบขั้ นที่ ๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ทางอิ นเทอร เน็ ต
http://atc.rta.mi.th
๗.๒ การสอบขั้นที่ ๒
๗.๒.๑ การสอบภาควิ ชาการ, สั มภาษณ , ตรวจโรค, การตรวจประวั ติ อาชญากรรม,
การตรวจเอกสาร ระหวางวันที่ ๒๐,๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามสถานที่ที่ประกาศสอบคัดเลือก ดังนี้
๗.๒.๑.๑ บุคคลพลเรือนสอบในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
๗.๒.๑.๒ ทหารกองประจําการสอบในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓
\ ๗.๒.๒ ประกาศผล…
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๗.๒.๒ ประกาศผลสอบรอบสุ ดท าย วั นที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทางอิ นเทอร เน็ ต

http://atc.rta.mi.th
๘. การประกาศผลการสอบ
๘.๑ ประกาศผลสอบขั้นที่ ๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
๘.๒ ประกาศผลการสอบรอบสุดทาย วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
๘.๓ การประกาศผลสอบตามขอ ๘.๑ และ ๘.๒ จะประกาศทางอินเทอรเน็ต ชองทางเดียว
www.atc-rta.com และwww.radd-rta.com และติ ด ประกาศด า นหน า กองคั ด สรรและพั ฒ นาบุ ค ลากร
กรมยุทธศึกษาทหารบก
๙. การรายงานตัว ทําสัญญา เพื่อเขารับการศึกษา
- รายงานตัว ทํา สัญ ญา วันที่ ๑ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก
คายโยธินศึกษามหามงกุฎ ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
๑๐. ประกาศเรียกบุคคลสํารองเขารายงานตัวและทําสัญญา
- หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประกาศเรียกบุคคลสํารองรายงานตัวเขารับการศึกษา
วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนกวาจะครบตามยอดที่กองทัพบกกําหนดเพื่อทดแทนบุคคลตัวจริง
ที่สละสิทธิ์หรือลาออก และใหรายงานตัวตามวัน เวลาที่ประกาศเรียก
๑๑. เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะจัดการใหทราบประกาศดังกลาวขางตน และประกาศอื่นใดที่
เกี่ยวของกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนนายสิบทหารบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ดวยตนเอง
จะไมมีการแจงใหทราบเปนบุคคล ผูสนใจจะสมัครสอบเขาเปนนักเรียนนายสิบทหารบกสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่
กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท
กองอํานวยการรั บสมั คร ๐–๒๒๔๑-๔๐๓๗ และโทรศัพท ทหาร ๘๙๑๐๐ หรือทาง www.atc-rta.com และ
www.radd-rta.com ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ
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