
 

 

 
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก 

เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบติังานในกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

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

- ร่าง - 

- ร่าง - 
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  ๒.๑๔ ไม่เป็นผู้ท่ีต้องเข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจ ำกำร ตำมพระรำชบัญญัติรับ
รำชกำรทหำร ในปีท่ีสมัครสอบ และไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่ำงใช้สิทธิกำรผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร 
  ๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจำกรำชกำร เพรำะมีควำมผิดหรือมีมลทิน 
  ๒.๑๖ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
  ๒.๑๗ ต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ตำมเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกก ำหนด 
  ๒.๑๘ เป็นผู้นับถือศำสนำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 ๓. การรับสมัครสอบแบบออนไลน์ 
  ๓.๑ เปิดรับสมัครสอบแบบออนไลน์ (ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง) ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 
เวลำ ๐๐.๐๑ นำฬิกำ ถึง ๕ มกรำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๒๔.๐๐ นำฬิกำ โดยตรวจสอบรำยละเอียดค ำแนะน ำกำรรับ
สมัครและสอบคัดเลือกฯ ได้ทำงเว็บไซต์กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร กรมยุทธศึกษำทหำรบก 
   ๓.๑.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบข้อมูลท่ีกรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อน
กำรยืนยันกำรส่งใบสมัคร เมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สำมำรถเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขข้อควำมใด ๆ  
ได้อีก และถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อมูลท่ีใช้ส ำหรับกำรสมัคร โดยผู้สมัครได้อ่ำนประกำศ หรือระเบียบกำรรับ
สมัครเขำ้ใจโดยละเอียดถี่ถ้วน และยอมรับท่ีจะปฏิบัติตำมเงื่อนไขของประกำศหรือระเบียบกำรรับสมัคร 
   ๓.๑.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ท่ีปรำกฏในใบสมัครให้
ถูกต้อง ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีท่ีมีกำรกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสำรปลอม
หรือเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีไม่ตรงตำมท่ีก ำหนดไว้ในกำรประกำศรับสมัคร กองทัพบกขอสงวนสิทธิ์ ในกำรปฏิเสธกำรรับ
สมัครเข้ำสอบคัดเลือกทันที โดยผู้สมัครไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ท้ังส้ินจำกกองทัพบกได้ 
   ๓.๑.๓ ผู้สมัครท่ีกรอกรำยละเอียดกำรสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท ำกำร
ประมวลผล เพื่อจัดล ำดับเลขประจ ำตัวสอบ ผู้สมัครสำมำรถพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ ซึ่งมีกำรระบุหมำยเลข
ประจ ำตัวสอบ สถำนท่ีสอบได้ ภำยในวันท่ี ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 

   ๓.๑.๔ กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงกำรตรวจสอบ
เบื้องต้น หำกในภำยหลังปรำกฏว่ำผู้สมัครเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำม หรือ ขำดคุณวุฒิหรือมี
เหตุอันไม่เหมำะสมท่ีจะเป็นข้ำรำชกำรทหำร สังกัดกองทัพบก จะถือว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบ
มำต้ังแต่ต้น และให้ถือว่ำกำรสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่ำวเป็นโมฆะ และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อ
กองทัพบก  
  ๓.๒ หลักฐำนกำรสมัคร ส ำหรับใช้ในกำรกรอกใบสมัครทำงระบบออนไลน์ 
   ๓.๒.๑ รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำ และต้องเป็นรูปถ่ำยไว้ไม่เกิน 
๓ เดือน โดยพลอำสำสมัคร (ประจ ำกำร) และอำสำสมัครทหำรพรำน รูปถ่ำยต้องแต่งกำยเครื่องแบบ 
ตำมสังกัด, ทหำรกองหนุนประเภทท่ี ๑ รูปถ่ำยชุดสุภำพ, นักเรียน นักศึกษำ ให้แต่งกำยตำมสถำบันท่ีก ำลัง 
เข้ำรับกำรศึกษำ ส ำหรับรูปถ่ำยท่ี ไม่ผ่าน กำรพิจำรณำมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
    ๓.๒.๑.๑ รูปถ่ำยครึ่งตัว (ไกลเกินไปจนมองไม่ชัดเจน) 
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    ๓.๒.๑.๒ ภำพเบลอ (เห็นหน้ำไม่ชัดเจน) 
    ๓.๒.๑.๓ ภำพถ่ำยเล่น (มีกำรโพสต์ท่ำทำงในกำรถ่ำยภำพ หรือภำพเซลฟี่) 
    ๓.๒.๑.๔ ภำพมืดหรือสีของรูปภำพจำงเกินไป 
    ๓.๒.๑.๕ ภำพเอียง หรือตะแคงข้ำง   
   ๓.๒.๒ หลักฐำนทะเบียนบ้ำนผู้สมัคร, บิดำ และมำรดำ ผู้ให้ก ำเนิด ท่ีแสดง วัน เดือน 
ปี เกิด ท่ีชัดเจน และระบุสัญชำติของบิดำ มำรดำ ผู้ให้ก ำเนิด 
   ๓.๒.๓ วุฒิกำรศึกษำ ได้แก่ ประกำศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผล 
กำรเรียน หรือใบรับรองของสถำนศึกษำท่ีแสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่ำ  
   ๓.๒.๔ บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
   ๓.๒.๕ หลักฐำนทำงทหำร ได้แก่ ใบส ำคัญทหำรกองเกิน (แบบ สด. ๙), ใบรับรองผล 
กำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร (แบบ สด.๔๓), สมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน 
(หนังสือส ำคัญฯ แบบ สด.๘), ส ำเนำทะเบียนกองประจ ำกำร (แบบ สด.๓), หนังสือรับรองควำมประพฤติจำก
ผู้บังคับบัญชำ, หนังสือยินยอมให้สมัครสอบจำกผู้บังคับหน่วยต้นสังกัด (รับรองกำรปลดจำกผู้บังคับหน่วย), หนังสือ
รับรองว่ำบิดำ หรือมำรดำ เป็นก ำลังพลสังกัดกองทัพบกทุกประเภท จนถึงวันท่ี ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕ แล้วแต่กรณี  
   ๓.๒.๖ หลักฐำนท่ีทำงรำชกำร เช่น โรงเรียน, สถำนสงเครำะห์, ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ หรือ
ส่วนรำชกำรอื่น ๆ ออกให้เพื่อรับรองว่ำบิดำหรือมำรดำ มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด (อ ำเภอ, โรงเรียน, สถำน
สงเครำะห์หรืออื่น ๆ รับรอง) 
   ๓.๒.๗ หลักฐำนอื่น ๆ ท่ีระบุไว้ในระบบกำรรับสมัคร เช่น หนังสือรับรองเป็น 
ผู้อยู่ในควำมอุปกำระของสถำนสงเครำะห์หรือหน่วยงำนในสังกัดกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวง  
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
  ๓.๓ วิธีกำรสมัคร  
   ๓.๓.๑ ผู้สมัครสำมำรถ Download ระเบียบกำรสมัครสอบคัดเลือกฯ เพื่อศึกษำ
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภทตำมเงื่อนไขกำรรับสมัครตำมท่ีกรมยุทธศึกษำทหำรบกก ำหนดได้ทำง
เว็ บ ไซ ต์  https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์ กองทัพบก), 
https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษำทหำรบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร) 
   ๓.๓.๒ ก่อนกำรกรอกข้อมูลกำรสมัคร ผู้สมัครต้องอัพโหลด (Upload) รูปถ่ำย  
เป็นไฟล์ภำพ (JPEG, PNG), หลักฐำนด้ำนกำรศึกษำและหลักฐำนทำงทหำร (JPEG, PNG, PDF) ขนำดไม่เกิน  
๒ MB รวมถึงหลักฐำนอื่น ๆ ท่ีระบุไว้ในระบบกำรรับสมัคร 
   ๓.๓.๓ ผู้สมัครด ำเนินกำรกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมตรวจสอบข้อมูลว่ำถูกต้องแล้ว 
ให้กดยืนยันกำรส่งใบสมัคร (เมื่อผู้สมัครยืนยันกำรส่งใบสมัครแล้ว ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลกำรสมัครได้)  

 ๔. วิธีการช าระเงิน เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำมำรถพิมพ์ใบช ำระ
เงิน ไปช ำระเงินได้ภำยในวันท่ี ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ถึง ๘ มกรำคม ๒๕๖๕ โดยผ่ำนระบบกำรช ำระเงิน  
๓ ช่องทำง คือ  

https://rta.mi.th/
https://recruitment.rta.mi.th/
https://radd-atc./
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  ๔.๑ ช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร (เวลำท ำกำรของธนำคำร) ในอัตรำค่ำธรรมเนียม
ธนำคำร จ ำนวน ๓๐ บำท และค่ำบริกำรส่งข้อควำม จ ำนวน ๒๐ บำท รวมท้ังส้ิน ๕๐ บำท 
  ๔.๒ ช ำระเงินผ่ำนตู้ ATM (ภำยในเวลำ ๒๒.๐๐ นำฬิกำ) ในอัตรำค่ำธรรมเนียมธนำคำร 
จ ำนวน ๓๐ บำท และค่ำบริกำรส่งข้อควำม จ ำนวน ๒๐ บำท รวมท้ังส้ิน ๕๐ บำท 
  ๔.๓ ช ำระเงินผ่ำนธนำคำรออนไลน์ ( Internet Banking) (ภำยในเวลำ ๒๒.๐๐ นำฬิกำ) 
ค่ำบริกำรส่งข้อควำม จ ำนวน ๒๐ บำท  
  ๔.๔ ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลกำรช ำระเงินด้วยตนเอง ว่ำถูกต้องหรือไม่ หำกพบว่ำ
ไม่ถูกต้องให้ผู้สมัครแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข โดยทันที ทั้งนี ้กำรสมัครสอบจะมีผล
สมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครช ำระค่ำธรรมเนียมธนำคำร และ/หรือค่ำบริกำรส่งข้อควำมเรียบร้อยแล้ว กรมยุทธ
ศึกษำทหำรบก จะไม่คืนค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรส่งข้อควำมให้กับผู้สมัครไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
  ๔.๕ หลังจำกช ำระเงินแล้ว ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินท่ีธนำคำรกรุงไทยออกให้ไว้
เป็นหลักฐำน เพื่อยืนยันกำรช ำระเงิน ในกรณีส่ังพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบแล้วไม่พบข้อมูลในระบบกำรสมัครสอบ 
เจ้ำหน้ำท่ีจะตรวจสอบข้อมูลจำกหลักฐำนกำรช ำระเงินดังกล่ำว 

 ๕. เอกสารคะแนนเพิ่ม(ถ้ามี) ผู้สมัครสอบซึ่งมีควำมประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ จะต้องยื่น
หลักฐานเพิ่มเติมทางระบบออนไลน์ ในครำวเดียวกันกับกำรสมัครสอบ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
      ๕.๑ หลักฐำนแสดงว่ำผู้สมัครส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม 
กำรฝึกวิชำทหำรตำมหลักสูตรกำรฝึกวิชำทหำรช้ันปีท่ี ๑ ถึงช้ันปีท่ี ๕ ซึ่งต้องเป็นเอกสำรท่ีออกให้โดย 
ศูนย์กำรนักศึกษำวิชำทหำร หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน หรือศูนย์กำรฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษำวิชำทหำร
มณฑลทหำรบก 
      ๕.๒ เคยเป็นทหำรกองหนุนหลักฐำนแสดงว่ำเคยเป็นทหำรกองหนุนประเภทท่ี ๑ สังกัด
กองทัพบก 
      ๕.๓ หลักฐำนแสดงว่ำเป็นบุตรของผู้ท่ีได้รับพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ พิทักษ์เสรีชน
เหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญชำยแดน เข็มกล้ำหำญ หรือเหรียญกล้ำหำญ 
            ๕.๔ หลักฐำนแสดงว่ำเป็นบุตรของทหำร ข้ำรำชกำร หรือ คนงำน ซึ่งต้องประสบอันตรำยถึง
ทุพพลภำพ ในขณะปฏิบัติรำชกำรในหน้ำท่ี หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระท ำกำรตำมหน้ำท่ี หรือต้อง
บำดเจ็บถึงตำยเพรำะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญพิเศษ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
หรือได้รับเงินค่ำท ำขวัญตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยคนงำน      
      ๕.๕ หลักฐำนบัตรผ่ำนศึกของบิดำหรือมำรดำ 
      ๕.๖ หลักฐำนกำรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของข้ำรำชกำรทหำร ลูกจ้ำงประจ ำ
พนักงำนรำชกำร อำสำสมัครทหำรพรำน พลอำสำสมัคร ทหำรอำสำ สังกัดกองทัพบก 
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      ๕.๗ หลักฐำนแสดงว่ำเป็นบุตรของทหำรข้ำรำชกำรหรือคนงำนซึ่งได้กระท ำหน้ำท่ี ใน
ระหว่ำงเวลำท่ีมีกำรรบ หรือกำรสงครำม หรือมีกำรปรำบปรำมกำรจลำจล หรือในระหว่ำงท่ีมีพระบรมรำช
โองกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร 
      ๕.๘ หลักฐำนกำรส ำเร็จหลักสูตรส่งทำงอำกำศ 
      ๕.๙ หลักฐำนแสดงว่ำ เป็นทหำรกองประจ ำกำรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรสนำมไม่น้อยกว่ำ 
๑๒๐ วันของตนเอง ก่อนวันท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 
      ๕.๑๐ ให้ผู้สอบผ่ำนขั้นที่ ๒ (รอบสุดท้ำย) น ำหลักฐำนท่ียื่นขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มในระบบ
ออนไลน์มำยื่นต่อคณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวเพื่อตรวจสอบก่อนท ำสัญญำ 

 ๖. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน โดยใช้พื้นท่ีในกองทัพภำคท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๔  
มีรำยละเอียด ดังนี้ 
  ๖.๑ กำรสอบข้ันท่ี ๑ 
   ๖.๑.๑ กำรสอบภำควิชำกำร ในวันท่ี ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
   ๖.๑.๒ สถำนท่ีสอบตำมท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นท่ีกองทัพภำคท่ี ๑ ถึง ๔ 
  ๖.๒ กำรสอบข้ันท่ี ๒ 
   ๖.๒.๑ กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย, สัมภำษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ
อำชญำกรรม ระหว่ำงวันท่ี ๒๘ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๕ 
   ๖.๒.๒ สถำนท่ีสอบตำมท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นท่ีกองทัพภำคท่ี ๑ ถึง ๔ 

 ๗. การประกาศผลการสอบ  
  ๗.๑ ประกำศผลสอบภำควิชำกำร วันท่ี ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
  ๗.๒ ประกำศผลกำรสอบรอบสุดท้ำย วันท่ี ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ 
  ๗.๓ ประกำศผลสอบทำงออนไลน์ ตำมช่องทำงในข้อ ๓.๔.๑  

 ๘. การรายงานตัว ตรวจเอกสาร ท าสัญญา ตำมก ำหนดกำรในประกำศดังนี้ 
  ๘.๑ นักเรียนนำยสิบทหำรบก รำยงำนตัวต้ังแต่ วันท่ี ๑ ถึง ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕  
ณ โรงเรียนนำยสิบทหำรบก ค่ำยโยธินศึกษำมหำมงกุฎ ต ำบลหนองแก อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  ๘.๒ กองหนุนส่วนก ำลังรบและสนับสนุนกำรรบ รำยงำนตัวในวันท่ี ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
ตำมเหล่ำของตนเอง ณ ศูนย์กำรทหำรรำบ หรือ ศูนย์กำรทหำรม้ำ หรือ ศูนย์กำรทหำรปืนใหญ่ หรือ กรมกำร
ทหำรช่ำง หรือ กรมกำรทหำรส่ือสำร 
  ๘.๓ ทหำรอำสำ อัตรำนำยทหำรประทวน รำยงำนตัวในวันท่ี ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๕  
ณ หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน 
  ๘.๔ กองหนุนสำยงำนสัสดี รำยงำนตัวในวันท่ี ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ณ หน่วยบัญชำกำร
รักษำดินแดน 
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 ๙. ประกาศเรียกบุคคลส ารองเข้ารายงานตัวและท าสัญญา กรมยุทธศึกษำทหำรบกจะ
ประกำศเรียกบุคคลส ำรองรำยงำนตัวเข้ำรับกำรฝึกอบรม (ตำมรำยละเอียดในผนวก ก, ข, ค หรือ ง ประกอบ
ประกำศฉบับนี้) จนกว่ำจะครบตำมยอดท่ีกองทัพบกก ำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงท่ีสละสิทธิ์หรือลำออก 
และให้รำยงำนตัวตำมวัน เวลำท่ีประกำศเรียก 

 ๑๐. เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ท่ีจะจัดกำรให้ทรำบประกำศดังกล่ำวข้ำงต้น และประกำศอื่นใด 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในกองทัพบก ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
ด้วยตนเองจะไม่มีกำรแจ้งให้ทรำบเป็นบุคคล โดยต้องติดตำมประกำศกรมยุทธศึกษำทหำรบก(เพิ่มเติม) ภำยใน 
๒๔ ช่ัวโมง ก่อนกำรปฏิบัติ ซึ่งอำจมีค ำแนะน ำเพิ่มเติม หรือกำรเปล่ียนแปลงก ำหนดกำร สถำนท่ี หรืออื่น ๆ 
ท้ังนี้ให้ยึดถือประกำศครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ  

 ๑๑. ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดค าแนะน าการรับสมัครสอบคัดเลือก (ผนวก จ)  
ตำมประกำศฉบับนี้ ได้ทำง https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์
กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษำทหำรบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและ
พัฒนำบุคลำกร) และสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี กรมยุทธศึกษำทหำรบก ๔๑ ถนน เทอดด ำริ  
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๐๐ หมำยเลขโทรศัพท์ กองอ ำนวยกำรรับสมัคร  
๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗ และโทรศัพท์ทหำร ๘๙๑๐๙ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                         ประกาศ    ณ    วันท่ี           ตุลาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
  
              พลโท 

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

  
 

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


ผนวก ก 
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่          ตุลาคม ๒๕๖๔ 
          

  กองทัพบก มีก ำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ จ ำนวน ๒,๕๐๐ อัตรำ (ทหำรกองประจ ำกำร ๒,๐๐๐ อัตรำ และบุคคลพลเรือน 
๕๐๐ อัตรำ) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ๑. ประเภทการรับสมัคร 
  ๑.๑ บุคคลพลเรือน 
  ๑.๒ ทหำรกองประจ ำกำร (ทุกเหล่ำทัพ) 
  ๑.๓ พลอำสำสมัคร (ประจ ำกำร) สังกัดกองทัพบก  
  ๑.๔ อำสำสมัครทหำรพรำนชำย สังกัดกองทัพบก 
  ๑.๕ ทหำรกองหนุนประเภทท่ี ๑ (เฉพำะผู้ท่ีปลดจำกทหำรกองประจ ำกำรทุกเหล่ำทัพ) 

 ๒. คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๒.๑ เป็นบุคคลพลเรือนชำยมีอำยุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ หรือเป็น
ทหำรกองประจ ำกำรมีอำยุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ นับตำมพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปีท่ี
จะเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบ (พ.ศ. ๒๕๖๕) 
   ๒.๑.๑ ทหำรกองเกิน อำยุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. 
๒๕๔๗) โดยไม่รับสมัครผู้ท่ีจะเข้ำรับกำรตรวจเลือกเข้ำเป็นทหำรกองประจ ำกำรในปี ๒๕๖๕ (เกิด พ.ศ. 
๒๕๔๔) ซึ่งไม่ส ำเร็จกำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำร ส ำหรับผู้มีอำยุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๓) ต้องมี
ใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร (แบบ สด.๔๓) แสดงว่ำผ่ำนกำร
ตรวจเลือกฯ “ร่ำงกำยสมบูรณ์ดี” ผลกำรจับสลำก “ด ำ” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้ำกองประจ ำกำรพอ” ไม่ต้องส่ง
เข้ำกองประจ ำกำร 
   ๒.๑.๒ ทหำรกองหนุนประเภทท่ี ๑ ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรฝึกวิชำทหำร
ช้ันปีท่ี ๓ (นศท.ปี ๓) ของศูนย์กำรนักศึกษำวิชำทหำร หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน หรือศูนย์กำรฝึก/หน่วย
ฝึกนักศึกษำวิชำทหำรมณฑลทหำรบก อำยุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
ต้องแสดงหลักฐำนสมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน หรือหนังสือส ำคัญ (แบบ สด.๘) เท่ำนั้น ส ำหรับผู้ท่ีขอคะแนน
เพิ่มพิเศษจะต้องแสดงหนังสือส ำคัญประจ ำตัวแสดงหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำร ตำมข้อ ๕.๑ 
ในประกำศรับสมัคร 
  ๒.๒ ทหำรกองประจ ำกำรทุกเหล่ำทัพ (ทุกผลัด) อำยุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) ท้ังนี้ ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว ไม่มี
ผลกระทบต่อกำรปรับย้ำยของหน่วยต้นสังกัด และเวลำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร 
  ๒.๓ พลอำสำสมัคร (ประจ ำกำร) ในสังกัดกองทัพบก อำยุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
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  ๒.๔ อำสำสมัครทหำรพรำนชำย ในสังกัดกองทัพบก อำยุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
  ๒.๕ ทหำรกองหนุนประเภทท่ี ๑ ท่ีปลดจำกทหำรกองประจ ำกำร (ทุกเหล่ำทัพ) มีอำยุ 
ไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
  ๒.๖ เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยำ หรือ สัมพันธ์กับหญิงอื่นฐำนะสำมีภรรยำมำก่อน  
(เว้นบุคคลตำมข้อ ๑.๒ ถึง ๑.๕) 
  ๒.๗ มีสัญชำติไทย และบิดำ มำรดำ ต้องมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด แต่ถ้ำบิดำเป็น
นำยทหำรสัญญำบัตร หรือ นำยทหำรประทวน ซึ่งมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดแล้ว มำรดำจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชำติไทย
โดยกำรเกิดก็ได้ ในกรณีท่ี ปู่ หรือ ย่ำ, ตำ หรือ ยำย ของผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสัญชำติอื่น ซึ่งไม่ใช่สัญชำติไทย 
ให้ใช้หลักฐำนเพิ่มเติมในกำรรับสมัครดังต่อไปนี้ 
   ๒.๗.๑ สูติบัตรของบิดำหรือมำรดำแล้วแต่กรณี หรือ  
   ๒.๗.๒ หนังสือรับรองกำรเกิดของบิดำหรือมำรดำ แล้วแต่กรณีจำกนำยทะเบียนท้องถิ่น 
  ๒.๘ ไม่เคยท ำกำรทุจริตในกำรสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบมำก่อน 
  ๒.๙ ไม่เคยพ้นสภำพจำกควำมเป็นนักเรียนนำยสิบ 

 ๓. การรับสมัครสอบทางออนไลน์ 
  ๓.๑ เปิดรับสมัครสอบทำงออนไลน์ (ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง) ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
เวลำ ๐๐.๐๑ นำฬิกำ ถึง ๕ มกรำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๒๔.๐๐ นำฬิกำ โดยตรวจสอบรำยละเอียดค ำแนะน ำกำรรับ
สมัครสอบได้ทำง https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), 
https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษำทหำรบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร) 
   ๓.๑.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบข้อมูลท่ีกรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อน
กำรยืนยันกำรส่งใบสมัคร เมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สำมำรถเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขข้อควำมใดๆ ได้อีก 
และถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อมูลท่ีใช้ส ำหรับกำรสมัคร โดยผู้สมัครได้อ่ำนประกำศ หรือระเบียบกำรรับสมัคร
เขำ้ใจโดยละเอียดถี่ถ้วน และยอมรับท่ีจะปฏิบัติตำมเงื่อนไขของประกำศหรือระเบียบกำรรับสมัคร 
   ๓.๑.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ท่ีปรำกฏในใบสมัครให้
ถูกต้อง ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีท่ีมีกำรกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสำรปลอม
หรือเอกสำรต่ำงๆ ท่ีไม่ตรงตำมท่ีก ำหนดไว้ในกำรประกำศรับสมัคร กองทัพบกขอสงวนสิทธิ์ ในกำรปฏิเสธกำรรับ
สมัครเข้ำสอบคัดเลือกทันที โดยผู้สมัครไม่สำมำรเรียกร้องสิทธิใด ๆ ท้ังส้ินจำกกองทัพบกได้ 
   ๓.๑.๓ ผู้สมัครท่ีสมัครสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท ำกำรประมวลผล เพื่อ
จัดล ำดับเลขประจ ำตัวสอบ ผู้สมัครสำมำรถพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ ซึ่งมีกำรระบุหมำยเลขประจ ำตัวสอบ สถำนท่ี
สอบได้ ภำยในวันท่ี ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
   ๓.๑.๔ กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงกำรตรวจสอบ
เบื้องต้นหำกในภำยหลังปรำกฏว่ำ ผู้สมัครเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำม หรือ ขำดคุณวุฒิหรือ  
 

https://rta.mi.th/
https://recruitment.rta.mi.th/
https://radd-atc./
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มีเหตุอันไม่เหมำะสมท่ีจะเป็นข้ำรำชกำรทหำร กองทัพบกจะถือว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบมำ
ต้ังแต่ต้น และให้ถือว่ำกำรสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่ำวเป็นโมฆะ และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อ
กองทัพบก 

 ๔. หลักฐานการสมัครสอบทางออนไลน์ มีดังนี ้
  ๔.๑ รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำ และต้อง เป็นรูปถ่ำยไว้ ไม่ เกิน 
๓ เดือน โดยพลอำสำสมัคร (ประจ ำกำร) และอำสำสมัครทหำรพรำน รูปถ่ำยต้องแต่งกำยเครื่องแบบตำมสังกัด, 
ทหำรกองหนุนประเภทท่ี ๑ รูปถ่ำยชุดสุภำพ, นักเรียน นักศึกษำ ให้แต่งกำยตำมสถำบันที่ก ำลังเข้ำรับกำรศึกษำ 
ส ำหรับรูปถ่ำยท่ี ไม่ผ่าน กำรพิจำรณำมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   ๔.๑.๑ รูปถ่ำยครึ่งตัว (ไกลเกินไปจนมองไม่ชัดเจน) 
   ๔.๑.๒ ภำพเบลอ (เห็นหน้ำไม่ชัดเจน) 
   ๔.๑.๓ ภำพถ่ำยเล่น (มีกำรโพสต์ท่ำทำงในกำรถ่ำยภำพ หรือภำพเซลฟี่) 
   ๔.๑.๔ ภำพมืดหรือสีของรูปภำพจำงเกินไป 
    ๔.๑.๕ ภำพเอียง หรือตะแคงข้ำง   
  ๔.๒ หลักฐำนทะเบียนบ้ำนผู้สมัคร, บิดำ และมำรดำ ผู้ให้ก ำเนิด ท่ีแสดง วัน เดือน ปี เกิด 
ท่ีชัดเจน และระบุสัญชำติของบิดำ มำรดำ ผู้ให้ก ำเนิด 
  ๔.๓ คุณวุฒิ ได้แก่ ประกำศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลกำรเรียน หรือ
ใบรับรองของสถำนศึกษำท่ีแสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่ำ  
  ๔.๔ บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
  ๔.๕ หลักฐำนทำงทหำร ได้แก่  ใบส ำคัญทหำรกองเกิน (แบบ สด. ๙), ใบรับรองผล 
กำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร (แบบ สด.๔๓), สมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน 
(หนังสือส ำคัญฯ แบบ สด.๘), ส ำเนำทะเบียนกองประจ ำกำร (แบบ สด.๓), หนังสือรับรองควำมประพฤติจำก
ผู้บังคับบัญชำ, หนังสือยินยอมให้สมัครสอบจำกผู้บังคับหน่วยต้นสังกัด (รับรองกำรปลดจำกผู้บังคับหน่วย), หนังสือ
รับรองว่ำบิดำ หรือมำรดำ เป็นก ำลังพลสังกัดกองทัพบกทุกประเภท จนถึงวันท่ี ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕ แล้วแต่กรณี 
  ๔.๖ หลักฐำนท่ีแสดงว่ำเป็นบุตรก ำลังพลสังกัดกองทัพบก (ปฏิบัติงำนถึงวันท่ี ๑ พฤษภำคม 
๒๕๖๕) 

 ๕. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน โดยใช้พื้นท่ีในกองทัพภำคท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๔  
มีรำยละเอียด ดังนี้ 
  ๕.๑ กำรสอบข้ันท่ี ๑ 
   ๕.๑.๑ กำรสอบภำควิชำกำร ในวันท่ี ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
   ๕.๑.๒ สถำนท่ีสอบตำมท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นท่ีกองทัพภำคท่ี ๑ ถึง ๔ 
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  ๕.๒ กำรสอบข้ันท่ี ๒ 
   ๖.๒.๑ กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย, สัมภำษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ
อำชญำกรรม ระหว่ำงวันท่ี ๒๘ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๕ 
   ๖.๒.๒ สถำนท่ีสอบตำมท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นท่ีกองทัพภำคท่ี ๑ ถึง ๔ 

 ๖. การประกาศผลการสอบ  
  ๖.๑ ประกำศผลสอบภำควิชำกำร วันท่ี ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
  ๖.๒ ประกำศผลกำรสอบรอบสุดท้ำย วันท่ี ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ 
  ๖.๓ ประกำศผลสอบทำงออนไลน์ https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th 
(สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษำทหำรบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th 
(กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร) 

 ๗. การรายงานตัว ท าสัญญา เพื่อเข้ารับการศึกษา 
  รำยงำนตัวท ำสัญญำ วันท่ี ๑ ถึง ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนำยสิบทหำรบก  

ค่ำยโยธินศึกษำมหำมงกุฎ ต ำบลหนองแก อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๘. ประกาศเรียกบุคคลส ารองเข้ารายงานตัวและท าสัญญา จะประกำศเรียกบุคคลส ำรอง
รำยงำนตัวเข้ำรับกำรศึกษำวันท่ี ๑ พฤษภำคม ถึง ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕ จนกว่ำจะครบตำมยอดท่ีกองทัพบก
ก ำหนดเพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงท่ีสละสิทธิ์หรือลำออก และให้รำยงำนตัวตำมวัน เวลำท่ีประกำศเรียก 

 ๙. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๔๑ กรมยุทธศึกษำทหำรบก ถนน เทอดด ำริ แขวงถนนนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๘ - ๙ ต่อ ๘๙๑๐๙ และ ๐ ๒๒๔๑ 
๔๐๓๗ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                                                
                                                             
           ตรวจถูกต้อง 
 

 พันเอก  
                                                                          (พงษ์ศักดิ์  ค้ิวนำง) 
                                                             ผู้อ ำนวยกำรกองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร 
                                                                        กรมยุทธศึกษำทหำรบก 
 

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


ผนวก ข 
การรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 

ในส่วนก าลังรบ และสนบัสนุนการรบ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่           ตุลาคม 2564 

          
  กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ท่ีเคยรับราชการเป็นทหาร
กองประจ าการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือทหารกองประจ าการท่ีรับราชการครบ 1 ปี (มีก าหนดปลดจาก 
กองประจ าการภายในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ในเหล่าทหารราบ, ทหารม้า, ทหารปืนใหญ่, ทหารช่าง และ 
ทหารส่ือสาร เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในส่วนก าลังรบ  และสนับสนุน 
การรบ จ านวน 200 อัตรา ดังนี้ 

 ๑. คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๑.1 มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2540 ถึง  
พ.ศ. 2547) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยจะต้องสมัครในเหล่าท่ีตนเองเคยรับราชการ
เป็นทหารกองประจ าการมาเท่านั้น  
  1.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนการขอแต่งต้ังยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งต้ังยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  1.๓ มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ก็ได้ 
 ๒. ข้อก าหนด 
  ๒.1 ผู้ท่ีคุณวุฒิสูงกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1.2 จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ท่ีสูงกว่านั้นมาเรียกร้อง
สิทธิบรรจุตามคุณวุฒิท่ีมีอยู่ไม่ได้ 
  2.2 เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ประจ าเหล่าสายวิทยาการ โดยได้รับยศ สิบตรี ซึ่งจะได้รับเงินเดือนและได้รับเครื่องแต่งกายตามท่ีกองทัพบก
ก าหนด 
  2.3 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งต้ังยศ ตามข้อ 2.2 แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะส้ันตามเหล่าประมาณ 3-5 เดือน หลังจากส าเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการปรับย้ายไปรับราชการใน
หน่วยต่าง ๆ ของส่วนก าลังรบ และสนับสนุนการรบตามผลการฝึกอบรม กรณีไม่ส าเร็จการฝึกอบรมกองทัพบก 
จะด าเนินการตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะด าเนินการให้ออกจากราชการก็ได้ 
  2.4 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติขัดต่อระเบียบของกองทัพบก และ
ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการ 
พร้อมกับด าเนินคดี และเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้ 
 ๓. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน โดยใช้พื้นท่ีในกองทัพภาคท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๔  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๓.๑ การสอบข้ันท่ี ๑ 
   ๓.๑.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
   ๓.๑.๒ สถานท่ีสอบตามท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นท่ีกองทัพภาคท่ี ๑ ถึง ๔ 
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  ๓.๒ การสอบข้ันท่ี ๒ 
   ๓.๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ
อาชญากรรม ระหว่างวันท่ี ๒๘ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๕ 
   ๓.๒.๒ สถานท่ีสอบตามท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นท่ีกองทัพภาคท่ี ๑ ถึง ๔ 

 ๔. การประกาศผลการสอบ  
  ๔.๑ ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
  ๔.๒ ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

  ๔.๓ ประกาศผลสอบทางออนไลน์ https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th 
(สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th 
(กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) 
 ๕. รายงานตัว ตรวจเอกสาร ท าสัญญา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 
2565 ตามเหล่าของตนเอง ณ ศูนย์การทหารราบ หรือ ศูนย์การทหารม้า หรือ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ หรือ
กรมการทหารช่าง หรือ กรมการทหารส่ือสาร 

 ๖. ประกาศเรียกบุคคลส ารองเข้ารายงานตัวและท าสัญญา กรมยุทธศึกษาทหารบกจะ
ประกาศเรียกบุคคลส ารองรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ต้ังแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม ถึง 1๕ พฤษภาคม 2565
เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงท่ีสละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัวตามวัน เวลาท่ีประกาศเรียก 

 ๗. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๔๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนน เทอดด าริ แขวงถนนนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๘ - ๙ ต่อ ๘๙๑๐๙ และ ๐ ๒๒๔๑ 
๔๐๓๗ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
    ตรวจถูกต้อง 
 

พันเอก 
 

             (พงษ์ศักดิ์  ค้ิวนาง) 
              ผู้อ านวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร 
                                                                        กรมยุทธศึกษาทหารบก 
 

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


 

ผนวก ค 
การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจเุข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่         ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

  กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอ าเภอ 
เสมียนส านักงานสัสดีจังหวัด เสมียนฝ่ายสรรพก าลังมณฑลทหารบก และต าแหน่งอื่น ๆ ตามอัตราท่ีกองทัพบก
ก าหนดจ านวน ๘๐ อัตรา รายละเอียดดังนี้ 
  ๑. คุณสมบัติเฉพาะ 
    ๑.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี
บริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) ดังนี้ 
     ๑.๑.๑ ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารตาม
หลักสูตรการฝึกวิชาทหารต้ังแต่ช้ันปีท่ี ๓ ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้น าปลดเป็นทหารกองหนุนประเภท 
ท่ี ๑ แล้ว หรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลด 
     ๑.๑.๒ เคยเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (ทุกเหล่าทัพ) จนครบก าหนด
และได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ เรียบร้อยแล้ว หรือจะปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ภายใน
วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
   ๑.๒ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
   ๑.๓ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติท่ีมีผลบังคับใช้ 

 ๒. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน โดยใช้พื้นท่ีในกองทัพภาคท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๔  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๒.๑ การสอบข้ันท่ี ๑ 
   ๒.๑.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
   ๒.๑.๒ สถานท่ีสอบตามท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นท่ีกองทัพภาคท่ี ๑ ถึง ๔ 
  ๒.๒ การสอบข้ันท่ี ๒ 
   ๒.๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ
อาชญากรรม ระหว่างวันท่ี ๒๘ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๕ 
   ๒.๒.๒ สถานท่ีสอบตามท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นท่ีกองทัพภาคท่ี ๑ ถึง ๔ 

 ๓. การประกาศผลการสอบ  
  ๓.๑ ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
  ๓.๒ ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 
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  ๓.๓ ประกาศผลสอบทางออนไลน์ https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th 
(สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th 
(กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) 

 ๔. รายงานตัว ตรวจเอกสาร ท าสัญญา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในวันท่ี ๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

 ๕. ประกาศเรียกบุคคลส ารองเข้ารายงานตัวและท าสัญญา  กรมยุทธศึกษาทหารบก 
จะประกาศเรียกบุคคลส ารองรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ต้ังแต่วันท่ี ๓ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงท่ีสละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัวตามวัน เวลาท่ีประกาศเรียก 

  ๖. การเลือกต าแหน่งบรรจุ ท าการเลือกต าแหน่งจากผู้ท่ีสอบคัดเลือกมีคะแนนสูงสุด โดยเรียง
ตามล าดับจากตัวจริงไปจนถึงตัวส ารองจนกว่าจะครบตามอัตราท่ีเปิดบรรจุในแต่ละกองทัพภาคและผู้ผ่าน 
การสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะบรรจุตามต าแหน่งท่ีเลือกบรรจุ โดยต้องรายงานตัวและท าสัญญาในการบรรจุ
เข้ารับราชการตามก าหนด 

 ๗. ให้ผู้สอบผ่านการสอบติดตามประกาศ กรมยุทธศึกษาทหารบก (เพิ่มเติม) ภายใน ๒๔ 
ช่ัวโมง ก่อนการปฏิบัติ ซึ่งอาจมีค าแนะน าเพิ่มเติม หรือการเปล่ียนแปลงก าหนดการ สถานท่ี หรืออื่น ๆ ท้ังนี้ให้
ยึดถือประกาศครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 

  ๙. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๔๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนน เทอดด าริ แขวงถนนนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๘ - ๙ ต่อ ๘๙๑๐๙ และ ๐ ๒๒๔๑ 
๔๐๓๗ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                                                
                                                             
           ตรวจถูกต้อง 
 

 พันเอก  
                                                                          (พงษ์ศักดิ์  ค้ิวนาง) 
                                                             ผู้อ านวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร 
                                                                        กรมยุทธศึกษาทหารบก 
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ผนวก ง 
การรับสมัครสอบคัดเลือกก าลังส ารองและทหารกองหนุนเข้าเปน็ทหารอาสา 

อัตรานายทหารประทวนของกองทัพบก 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่       ตุลาคม ๒๕๖๔ 

        
  กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบก าลังพลส ารอง และทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ 
เข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประเภทนายทหารประทวน แบบท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี  
โดยสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกิน ๔ ปี (รวมระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๘ ปี) เพื่อบรรจุลงในต าแหน่ง 
ตามอัตราท่ีกองทัพบกก าหนด จ านวน ๓๐๐ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

 ๑. คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๑.๑ เพศชาย 
  ๑.๒ เป็นก าลังพลส ารองและทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
   ๑.๒.๑ ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ท่ีมีรายช่ืออยู่ในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วย 
ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕ 
   ๑.๒.๒ ก าลังพลส ารอง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมีการบรรจุในบัญชีบรรจุก าลังตามกฎหมายว่าด้วยก าลังพลส ารอง 
   ๑.๒.๓ บุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารต้ังแต่ช้ันปีท่ี ๓ ถึง ๕ ท่ีได้
ด าเนินการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นนายทหารกองหนุนเรียบร้อยแล้ว 
   ๑.๒.๔ ทหารกองประจ าการ ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการ และได้เข้ารับราชการ
ในกองประจ าการจนกว่าจะครบก าหนดและปลดออกจากกองประจ าการ ภายในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  ๑.๓ การก าหนดอายุของผู้สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
   ๑.๓.๑ ต าแหน่งพลขับรถ ต้องอายุระหว่าง ๒๒ ปีบริบูรณ์ ถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ด้วย 
   ๑.๓.๒ ต าแหน่งนอกจากข้อ ๒.๓.๑ ต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๒๕ ปี
บริบูรณ์ (เกิดต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๗) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

 ๒. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน โดยใช้พื้นท่ีในกองทัพภาคท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๔  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๒.๑ การสอบข้ันท่ี ๑ 
   ๒.๑.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
   ๒.๑.๒ สถานท่ีสอบตามท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นท่ีกองทัพภาคท่ี ๑ ถึง ๔ 
  ๒.๒ การสอบข้ันท่ี ๒ 
   ๒.๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติอาชญากรรม 
ระหว่างวันท่ี ๒๘ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๕ 
   ๒.๒.๒ สถานท่ีสอบตามท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นท่ีกองทัพภาคท่ี ๑ ถึง ๔ 
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 ๓. การประกาศผลการสอบ  
  ๓.๑ ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
  ๓.๒ ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 
  ๓.๓ ประกาศผลสอบทางออนไลน์ https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th 
(สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th 
(กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) 

 ๔. การรายงานตัว ตรวจเอกสาร ท าสัญญา เพื่อเข้ารับการศึกษา ในวันท่ี ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

 ๕. ประกาศเรียกบุคคลส ารองเข้ารายงานตัวและท าสัญญา จะประกาศเรียกบุคคลส ารอง
รายงานตัวเข้ารับการศึกษาวันท่ี ๒ พฤษภาคม ถึง ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จนกว่าจะครบตามยอดท่ีกองทัพบก
ก าหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงท่ีสละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัวตามวัน เวลาท่ีประกาศเรียก 

 ๖. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๔๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนน เทอดด าริ แขวงถนนนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๘ - ๙ ต่อ ๘๙๑๐๙ และ ๐ ๒๒๔๑ 
๔๐๓๗ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                                                
                                                             
           ตรวจถูกต้อง 

 พันเอก  
 

                                                                          (พงษ์ศักดิ์  ค้ิวนาง) 
                                                             ผู้อ านวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร 
                                                                        กรมยุทธศึกษาทหารบก 
 



ผนวก จ 
ค ำแนะน ำกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในกองทัพบก 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
 

 ข้อ ๑. ควำมมุ่งหมำย 
 กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคคลท่ีมีความรักในอาชีพทหาร มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเสียสละ 
พร้อมท่ีจะเป็นทหาร ได้มีแนวทางในการเข้ามาเป็นทหารอาชีพ 

 ข้อ ๒. ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวตำมควำมเป็นจริงเข้ำไปในระบบกำรรับสมัคร
แล้ว ระบบจะตรวจสอบคุณสมบัติ ประมวลผล แจ้งว่ำมีสิทธิสอบคัดเลือกประเภทต่ำง ๆ ได้ดังนี้ 
 ๒.๑ นักเรียนนายสิบทหารบก 
 ๒.๒ ทหารกองหนุนส่วนก าลังรบ และสนับสนุนการรบ 
 ๒.๓ ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี  
 ๒.๔ ทหารอาสา อัตรานายทหารประทวน 

 ข้อ ๓. คุณสมบัติทั่วไป 
  ๓.๑ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติท่ีดีต่อกองทัพบก 
รวมท้ังยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
  ๓.๒ ส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๓.๓ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และรูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดพิกัดของร่างกายเหมาะสม
กับการเป็นทหาร ไม่มีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ ซึ่งขัดต่อระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยนักเรียนนายสิบ
ท่ีมีผลบังคับใช้ 
  ๓.๔ ต้องว่ายน้ าได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร 
  ๓.๕ ไม่อยู่ในสมณเพศ 
  ๓.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
  ๓.๗ ไม่เป็นผู้ท่ีมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษา 
  ๓.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญา หรือไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิดทางอาญา เว้นแต่โทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือ ความผิด
ลหุโทษ 
  ๓.๙ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ 
  ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ 
  ๓.๑๑ ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ 
  ๓.๑๒ ไม่เคยท าการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเข้ารับราชการทหารมาก่อน 
  ๓.๑๓ ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนทหารมาก่อน 
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  ๓.๑๔ ไม่เป็นผู้ท่ีต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
ในปีท่ีสมัครสอบ และไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างใช้สิทธิการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 
  ๓.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทิน 
  ๓.๑๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  ๓.๑๗ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกก าหนด 
  ๓.๑๘ เป็นผู้นับถือศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  

 ข้อ ๔. คุณสมบัติเฉพำะ  
  ๔.๑ กำรรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก 
   ๔.๑.๑ เป็นบุคคลพลเรือนชายมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ หรือเป็น
ทหารกองประจ าการมีอายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปีท่ี
จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (พ.ศ. ๒๕๖๕) 
   ๔.๑.๒ ทหารกองเกิน อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. 
๒๕๔๗) โดยไม่รับสมัครผู้ท่ีจะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจ าการในปี ๒๕๖๕ (เกิด พ.ศ. 
๒๕๔๔) ซึ่งไม่ส าเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ส าหรับผู้มีอายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๓) ต้องมี
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.๔๓) แสดงว่าผ่านการ
ตรวจเลือกฯ “ร่างกายสมบูรณ์ดี” ผลการจับสลาก “ด า” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้ากองประจ าการพอ” ไม่ต้องส่ง
เข้ากองประจ าการ 
   ๔.๑.๓ ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร 
ช้ันปีท่ี ๓ (นศท.ปี ๓) ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือศูนย์การฝึก/หน่วย
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
ต้องแสดงหลักฐานสมุดประจ าตัวทหารกองหนุน หรือหนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) เท่านั้น ส าหรับผู้ท่ีขอคะแนน
เพิ่มพิเศษจะต้องแสดงหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงหลักฐานการส าเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ตามข้อ ๕.๑ 
ในประกาศรับสมัคร 
   ๔.๑.๓ ทหารกองประจ าการทุกเหล่าทัพ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) ท้ังนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มี
ผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจ าการ 
   ๔.๑.๔ พลอาสาสมัคร (ประจ าการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
   ๔.๑.๕ อาสาสมัครทหารพรานชาย ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
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   ๔.๑.๖ ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ท่ีปลดจากทหารกองประจ าการ (ทุกเหล่าทัพ) มีอายุไม่เกิน  
๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) 
   ๔.๑.๗ เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยา หรือ สัมพันธ์กับหญิงอื่นฐานะสามีภรรยามาก่อน (เว้น
บุคคลตามข้อ ๔.๑.๒ ถึง ๔.๑.๕)  
   ๔.๑.๘ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น
นายทหารสัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
โดยการเกิดก็ได้ ในกรณีท่ี ปู่ หรือ ย่า, ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสัญชาติอื่น ซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย 
ให้ใช้หลักฐานเพิ่มเติมในการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
    ๔.๑.๘.๑ สูติบัตรของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี หรือ 
    ๔.๑.๘.๒  หนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณีจากนายทะเบียน
ท้องถิ่น 
   ๔.๑.๙ ไม่เคยท าการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบมาก่อน 
   ๔.๑.๑๐ ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนนายสิบ 
  ๔.๒ กำรรับสมัครสอบคัดเลือกทหำรกองหนุนบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นนำยทหำรประทวนใน
ส่วนก ำลังรบ และสนับสนุนกำรรบ  
    ๔.๒.๑ มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง  
พ.ศ. ๒๕๔๗) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยจะต้องสมัครในเหล่าท่ีตนเองเคยรับราชการ
เป็นทหารกองประจ าการมาเท่านั้น 
   ๔.๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนการขอแต่งต้ังยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งต้ังยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   ๔.๒.๓ มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ 
  ๔.๓ กำรรับสมัครสอบคัดเลือกทหำรกองหนุนบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นนำยทหำรประทวน 
สำยงำนสัสดี 
   ๔.๓.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี
บริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗) ดังนี้ 
    ๔.๓.๑.๑ ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารต้ังแต่ช้ันปีท่ี ๓ ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้น าปลดเป็นทหารกองหนุน 
ประเภทท่ี ๑ แล้ว หรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลด 
    ๔.๓.๑.๒ เคยเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (ทุกเหล่าทัพ) จนครบก าหนด
และได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ เรียบร้อยแล้ว หรือจะปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ภายใน
วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
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   ๔.๓.๑.๓ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
   ๔.๓.๑.๔ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติท่ีมีผลบังคับใช้ 
  ๔.๔ กำรรับสมัครสอบคัดเลือกก ำลังส ำรอง และทหำรกองหนุนเข้ำเป็นทหำรอำสำอัตรำ
นำยทหำรประทวนของกองทัพบก 
   ๔.๔.๑ เพศชาย 
   ๔.๔.๒ เป็นก าลังพลส ารองและทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
   ๔.๔.๓ ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ท่ีมีรายช่ืออยู่ในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยตามข้อบังคับ 
กห. ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕ 
   ๔.๔.๔ ก าลังพลส ารอง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ท่ีมีการ
บรรจุในบัญชีบรรจุก าลังตามกฎหมายว่าด้วยก าลังพลส ารอง 
   ๔.๔.๕ บุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารต้ังแต่ช้ันปีท่ี ๓ ถึง ๕ ท่ีได้
ด าเนินการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นนายทหารกองหนุนเรียบร้อยแล้ว 
   ๔.๔.๖ ทหารกองประจ าการ ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการ และได้เข้ารับราชการใน
กองประจ าการจนกว่าจะครบก าหนดและปลดออกจากกองประจ าการ ภายในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  ๔.๕ กำรก ำหนดอำยุของผู้สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
   ๔.๕.๑ ต าแหน่งพลขับรถ ต้องอายุระหว่าง ๒๒ ปีบริบูรณ์ ถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ด้วย 
   ๔.๕.๒ ต าแหน่งนอกจากข้อ ๒.๓.๑ ต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์ (เกิด
ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๗) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

 ข้อ ๕. หลักฐำนในกำรขอรับสิทธิพิเศษ และ/หรือสิทธิคะแนนเพิ่ม 
  ๕ .๑ หลักฐานแสดงว่า ผู้สมัครส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  
การฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี ๑ ถึงช้ันปีท่ี ๕ ซึ่งต้องเป็นเอกสารท่ีออกให้โดย 
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก 
  ๕.๒ เคยเป็นทหารกองหนุนหลักฐานแสดงว่าเคยเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ สังกัดกองทัพบก 
  ๕.๓ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ท่ีได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา พิทักษ์เสรีชนเหรียญ
ชัยสมรภูมิ เหรียญชายแดน เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ 
  ๕.๔ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือ คนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพล
ภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าท่ี หรือต้องบาดเจ็บถึง
ตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับ
เงินค่าท าขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน 
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  ๕.๕ หลักฐานบัตรผ่านศึกของบิดาหรือมารดา 
  ๕.๖ หลักฐานการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจ าพนักงาน
ราชการ อาสาสมัครทหารพราน พลอาสาสมัคร ทหารอาสา สังกัดกองทัพบก 
  ๕.๗ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหารข้าราชการหรือคนงานซึ่งได้กระท าหน้าท่ีในระหว่าง
เวลาท่ีมีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างท่ีมีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 
  ๕.๘ หลักฐานการส าเร็จหลักสูตรส่งทางอากาศ 
  ๕.๙ หลักฐานแสดงว่า เป็นทหารกองประจ าการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีราชการสนามไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
วันของตนเอง ก่อนวันท่ีจะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
  ๕.๑๐ ให้ผู้สอบผ่านขั้นท่ี ๒ (รอบสุดท้าย) น าหลักฐานท่ียื่นขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มในระบบ
ออนไลน์มายื่นต่อคณะกรรมการรับรายงานตัวเพื่อตรวจสอบก่อนท าสัญญา 

 ข้อ ๖.  ก ำหนดกำร วิธีกำรสมัครทำงออนไลน์ วิธีกำรช ำระเงิน 
  ๖.๑ เปิดรับสมัครสอบแบบออนไลน์ (ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง) ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 
๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา โดยตรวจสอบรายละเอียดค าแนะน าการรับ
สมัครและสอบคัดเลือกฯ ได้ทางเว็บไซต์กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 
  ๖.๒ วิธีการสมัคร 
   ๖.๒.๑ ผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัคร 
แต่ละประเภทตามเงื่อนไขการรับสมัครตามท่ี กรมยุทธศึกษาทหารบก ก าหนด 
   ๖.๒.๒ ก่อนการกรอกข้อมูลการสมัคร ผู้สมัครต้องอัพโหลด (Upload) 
    ๖.๒.๒.๑  รูปภาพ เป็นไฟล์ รูปภาพ (JPEG) ขนาดไม่เกิน ๑MB รูปถ่ายหน้าตรง 
พื้นหลังเรียบ ไม่สวมแว่นไม่สวมหมวก (นักเรียน – นักศึกษาสวมเครื่องแบบสถานศึกษา), (พลเรือน, ทหาร
กองหนุน ชุดสุภาพ), (ทหารกองประจ าการ, พลอาสาสมัคร (ประจ าการ) สังกัดกองทัพบก, (อาสาสมัครทหาร
พราน สังกัดกองทัพบก) สวมเครื่องแบบตามสังกัด 
    ๖.๒.๒.๒ หลักฐานด้านการศึกษา ให้อัพโหลดเป็นไฟล์ (PDF) 
    ๖.๒.๒.๓ หลักฐานทางทหาร ให้อัพโหลดเป็นไฟล์ (PDF) 
   ๖.๒.๓ ผู้สมัครด าเนินการกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้ว ให้ 
กดยืนยันการส่งใบสมัคร(เมื่อผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้) 
   ๖.๒.๔ เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบช าระเงิน ไปช าระ
เงินได้ภายในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยผ่านระบบการช าระเงิน ๓ ช่องทาง คือ 
    ๖.๒.๔.๑ ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (เวลาท าการของธนาคาร) ในอัตรา
ค่าธรรมเนียมธนาคาร จ านวน ๓๐ บาท และค่าบริการส่งข้อความ จ านวน ๒๐ บาท รวมท้ังส้ิน ๕๐ บาท 
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    ๖.๒.๔.๒ ช าระเงินผ่านตู้ ATM (ภายในเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา) ในอัตราค่าธรรมเนียม
ธนาคาร จ านวน ๓๐ บาท และค่าบริการส่งข้อความ จ านวน ๒๐ บาท รวมท้ังส้ิน ๕๐ บาท 
    ๖.๒.๔.๓ ช าระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) (ภายในเวลา ๒๒.๐๐ 
นาฬิกา) ค่าบริการส่งข้อความ จ านวน ๒๐ บาท 
  ๖.๓ ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินด้วยตนเอง ว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่
ถูกต้องให้ผู้สมัครแจ้งเจ้าหน้าท่ีของธนาคารให้ด าเนินการแก้ไขโดยทันที ท้ังนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ 
เมื ่อผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมธนาคาร และ/หรือค่าบริการส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว กรมยุทธศึกษา
ทหารบก จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบริการส่งข้อความให้กับผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
  ๖.๔ หลังจากช าระเงินแล้ว ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการช าระเงินท่ีธนาคารกรุงไทยออกให้ไว้เป็น
หลักฐาน เพื่อยืนยันการช าระเงิน ในกรณีส่ังพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบแล้วไม่พบข้อมูลในระบบการสมัครสอบ 
เจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานการช าระเงินดังกล่าว 

 ข้อ ๗. หลักฐำนกำรสมัครสอบ ผู้สมัครสอบเตรียมหลักฐานการสมัคร เพื่อใช้สมัครสอบฯ ระบบออนไลน์ 
ดังนี้ 
  ส าหรับใช้ในการกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ 
   ๗.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน  
โดยพลอาสาสมัคร (ประจ าการ) และอาสาสมัครทหารพราน รูปถ่ายต้องแต่งกายเครื่องแบบตามสังกัด, ทหาร
กองหนุนประเภทท่ี ๑ รูปถ่ายชุดสุภาพ, นักเรียน นักศึกษา ให้แต่งกายตามสถาบันท่ีก าลังเข้ารับการศึกษา 
ส าหรับรูปถ่ายท่ี ไม่ผ่ำน การพิจารณามีลักษณะดังต่อไปนี้ 
    ๗.๑.๑ รูปถ่ายครึ่งตัว (ไกลเกินไปจนมองไม่ชัดเจน) 
    ๗.๑.๒ ภาพเบลอ (เห็นหน้าไม่ชัดเจน) 
    ๗.๑.๓ ภาพถ่ายเล่น (มีการโพสต์ท่าทางในการถ่ายภาพ หรือภาพเซลฟี่) 
    ๗.๑.๔ ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป 
     ๗.๑.๕ ภาพเอียง หรือตะแคงข้าง 
   ๗.๒ หลักฐานทะเบียนบ้านผู้สมัคร, บิดา และมารดา ผู้ให้ก าเนิด ท่ีแสดง วัน เดือน ปี เกิด 
ท่ีชัดเจน และระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้ก าเนิด 
   ๗.๓ คุณวุฒิ ได้แก่ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ
ใบรับรองของสถานศึกษาท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า 
   ๗.๔ บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
   ๗.๕ หลักฐานทางทหาร ได้แก่  ใบส าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. ๙), ใบรับรองผล 
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.๔๓), สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน 
(หนังสือส าคัญฯ แบบ สด.๘), ส าเนาทะเบียนกองประจ าการ (แบบ สด.๓), หนังสือรับรองความประพฤติจาก
ผู้บังคับบัญชา, หนังสือยินยอมให้สมัครสอบจากผู้บังคับหน่วยต้นสังกัด (รับรองการปลดจากผู้บังคับหน่วย) ,  
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หนังสือรับรองว่าบิดา หรือมารดา เป็นก าลังพลสังกัดกองทัพบกทุกประเภท จนถึงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
แล้วแต่กรณี 
   ๗.๖ หลักฐานท่ีทางราชการ เช่น โรงเรียน, สถานสงเคราะห์, ท่ีว่าการอ าเภอ หรือส่วนราชการ
อื่น ๆ ออกให้เพื่อรับรองว่าบิดาหรือมารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (อ าเภอ, โรงเรียน, สถานสงเคราะห์หรือ
อื่น ๆ รับรอง) 
   ๗.๗ หลักฐานอื่น ๆ ท่ีระบุไว้ในระบบการรับสมัคร เช่น หนังสือรับรองเป็นผู้อยู่ใน 
ความอุปการะของสถานสงเคราะห์หรือหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 ข้อ ๘.  ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๘.๑ การสอบข้ันท่ี ๑ (วิชาการ) ในวันท่ี ๖ ก.พ. ๖๕ มีพื้นท่ีสอบวิชาการ ดังนี้ 
   ๘.๑.๑  กองทัพภาคท่ี ๑ 
    - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒ เขตบางนา กทม. 
    - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จว.ลพบุรี 
   ๘.๑.๒  กองทัพภาคท่ี ๒ 
    - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จว.นคราชสีมา 
    - โรงเรียนวิจิตราพิทยา อ.วารินช าราบ จว.อุบลราชธานี 
    - โรงเรียนขามแก่นนคร อ.เมือง จว.ขอนแก่น 
    - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จว.อุดรธานี 
    - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ.เมือง จว.ร้อยเอ็ด 
   ๘.๑.๓  กองทัพภาคท่ี ๓ 
    - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จว.พิษณุโลก 
    - มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จว.พิษณุโลก 
    - สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 
    - โรงเรียนนวมินทราราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 
   ๘.๑.๔  กองทัพภาคท่ี ๔ 
    - มณฑลทหารบกท่ี ๔๑ โรงเรียนโยธินบ ารุง อ.เมือง จว. นครศรีธรรมราช 
    - มณฑลทหารบกท่ี ๔๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ (บ้านพรุ) อ.หาดใหญ่ จว.
สงขลา 
    - มณฑลทหารบกท่ี ๔๓ โรงเรียนรัษฎา อ.รัษฎา จว.ตรัง 
    - มณฑลทหารบกท่ี ๔๔ รร.ศรียาภัย อ.เมือง จว.ชุมพร 
    - มณฑลทหารบกท่ี ๔๕ รร.เมืองสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี 
    - มณฑลทหารบกท่ี ๔๖ รร.เดชะปัตตนยานุกูล อ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 
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   ๘.๑.๕ วิชาสอบภาควิชาการ วิชาท่ีท าการสอบ ๖ วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, 
ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และวิชาความรู้ท่ัวไป (สังคมศึกษา, ศีลธรรม, ศาสตร์
พระราชา, จิตอาสา ฯลฯ) 
   ๘.๑.๖ ข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบ (ภาควิชาการ) 
    ๘.๑.๖.๑ ตรวจสอบท่ีนั่งสอบในบัตรประจ าตัวสอบกับแผนผังท่ีนั่งสอบซึ่งติดด้านหน้า
อาคาร 
    ๘.๑.๖.๒ การแต่งกาย 
       - นักเรียน นักศึกษา แต่งกายตามเครื่องแบบสถานศึกษา/สถาบัน 
       - ทหารกองประจ าการ พลอาสาสมัคร(ประจ าการ) สังกัดกองทัพบก, 
อาสาสมัครทหารพรานชาย สังกัดกองทัพบก แต่งกายตามต้นสังกัด 
       - ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ แต่งกายชุดสุภาพ ตามความเหมาะสม 
   ๘.๑.๗ ให้เตรียมดินสอด าอย่างน้อย (๒ บี) ยางลบ บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ หรือบัตรท่ีทางราชการออกให้ 
   ๘.๑.๘ เจ้าหน้าท่ีจะเรียกให้เข้าแถว เพื่อเตรียมตัวตรวจสอบทางเทคนิค ก่อนขึ้นห้องสอบ
ประมาณ ๑-๒ ชม. ก่อนสอบ (ห้ามน าอุปกรณ์ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น นาฬิกาท่ีเป็นเครื่องคิดเลข, 
โทรศัพท์มือถือ, เพจเจอร์ หรือเครื่องมือส่ือสารแบบพกพาทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นถือว่า
เจตนาทุจริต 
    ๘.๑.๙ การเข้าห้องสอบ 
    - รอกรรมการเรียกก่อนเข้าห้องสอบ และควรตรวจสอบล าดับแถวและเลขท่ีนั่งสอบ
ตามแผนผังห้องสอบให้เข้าใจ 
    - ตรวจสอบเลขท่ีนั่ง กับสต๊ิกเกอร์บนโต๊ะท่ีนั่งสอบให้ถูกต้อง 
    - เตรียม “บัตรประจ าตัวสอบ” และ “บัตรประจ าตัวประชาชน” ไว้ให้กรรมการประจ า
แถวตรวจสอบ 
    - เมื่อกรรมการแจกปัญหาสอบและใบกระดาษค าตอบแล้ว ห้ามเปิดปัญหาสอบโดย
เด็ดขาด 
    - เมื่อเริ่มท าปัญหาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบท่ีมาช้ากว่าก าหนดเข้าท าการ
สอบ 
    - ห้ามแสดงกริยาท่ีอาจจะส่อไปในทางทุจริตทุกกรณี 
    - ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าในการเขียนใบค าตอบตามท่ีหัวหน้าห้องสอบช้ีแจง ในกรณี
หากมีการฝนรหัสผิดเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะไม่ตรวจใบค าตอบเป็นเหตุท าให้ไม่ได้คะแนนในการสอบ 
  ๘.๒ การสอบขั้นท่ี ๒ (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สัมภาษณ์ ตรวจโรค และตรวจประวัติ
อาชญากรรม) เมื่อกรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศผลการทดสอบขั้นตอนท่ี ๑ (ภาควิชาการ) พร้อม
รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งผู้สอบผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายต้องเข้ารับการทดสอบใน
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ขั้นท่ี ๒ ทุกนาย ผู้ท่ีไม่เข้ารับการทดสอบในขั้นที่ ๒ ตามวัน เวลา ท่ีก าหนดจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ โดยก าหนด
ก าหนดห้วงการสอบข้ันท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๘ ก.พ. – ๔ มี.ค. ๖๕ มรีายละเอียด ดังนี้ 
   ๘.๒.๑ สถานท่ี 
    ๘.๒.๑.๑ กองทัพภาคท่ี ๑ 
       - กรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กทม. 
       - ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จว.ลพบุรี 
    ๘.๒.๑.๒ กองทัพภาคท่ี ๒ 
      - สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เมือง จว.นครราชสีมา 
      - ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินช าราบ จว.อุบลราชธานี 
      - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จว.อุดรธานี 
    ๘.๒.๑.๓  กองทัพภาคท่ี ๓ 
      - ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก 
      - กองพลทหารราบท่ี ๗ อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 
    ๘.๒.๑.๔  กองทัพภาคท่ี ๔ 
      - มณฑลทหารบกท่ี ๔๑ อ.เมือง จว. นครศรีธรรมราช 
      - มณฑลทหารบกท่ี ๔๓ อ.ทุ่งสง จว. นครศรีธรรมราช 
      - ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๙ อ.เมือง จว.ยะลาได้ 
   ๘.๒.๒  การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
    ๘.๒.๒.๑ จะเริ่มรายงานตัวประมาณ ๐๕.๓๐ นาฬิกา ผู้สมัครควรตรวจสอบวัน เวลา 
ให้ถูกต้อง 
    ๘.๒.๒.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบแต่ละสถานี ได้แก่ ดึงข้อ, ลุกนั่ง, ดันพื้น, วิง่ 
และว่ายน้ า ตามลักษณะและระเบียบท่ีถูกต้อง ซึ่งผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบครบทุกขั้นตอน และปฏิบัติถูกต้อง
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด จึงจะได้รับการบันทึกคะแนน 
    ๘.๒.๒.๓ การทดสอบว่ายน้ า หากผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถว่ายน้ าได้ ในระยะ ๒๕ 
เมตร หรือกระท าการใด ๆ ผิดจากเงื่อนไข ท่ีคณะกรรมการก าหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าปฏิบัติงาน
ในกองทัพบก 
   ๘ .๒ .๓ การตรวจประวัติอาชญากรรม กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้จัดเจ้าหน้าท่ีจากฝ่าย 
พระธรรมนูญ กรมยุทธศึกษาทหารบก ร่วมกับ กองทัพภาค เพื่อตรวจลายพิมพ์นิ้วมือประวัติอาชญากรรม ซึ่ง 
ผู้เข้ารับการตรวจ ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
ให้จ าคุก เว้นแต่ ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาทเว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทิน
ให้แก่บรรดาผู้ต้องรับโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ 
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   ๘.๒.๔ การสัมภาษณ์ 
    - ผู้เข้ารับการทดสอบจะผ่านสถานีต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสังเกตลักษณะท่าทาง 
เชาวน์ ปัญญา และการทดสอบทัศนคติเชิงจิตวิทยาและคุณลักษณะทางทหาร 
   ๘.๒.๕ การตรวจโรค 
    - ผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบในรอบท่ีสองจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการ X-RAY 
เจาะเลือดตรวจปัสสาวะ ตรวจสายตา ตรวจ หู คอ จมูก และอื่น ๆ ซึ่งก าหนดอยู่ด้านท้ายระเบียบนี้ 
    - การตรวจโรคความเห็นของแพทย์ จากคณะกรรมการด าเนินงานการรับสมัครและ
สอบคัดเลือกบุคคลให้ถือว่าเป็นเด็ดขาด 
    - ผู้ท่ีไม่ผ่านการตรวจโรค หรือ ตรวจพบโรคท่ีขัดต่อการรับราชการทหาร วันท่ี
ก าหนดกรมยุทธศึกษาทหารบก ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับเข้าปฏิบัติงานใน ทบ. และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด  ๆ จาก
ทางราชการไม่ได้ 
   ๘.๒.๖ การแต่งกาย 
    - ให้ผู้เข้ารับการทดสอบทุกนาย แต่งกาย เส้ือกีฬาแขนส้ันแบบมีแขน (ห้ามสวมแขน
ยาว หรือแขนกุด) และกางเกงกีฬาขาส้ัน โดยสวมถุงเท้ากีฬาส้ันและรองเท้ากีฬาให้เรียบร้อย (เส้ือและกางเกง 
สีสุภาพ) 
    - ให้โกนหนวด ตัดเล็บ และตัดผมให้เรียบร้อย เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะทางทหารท่ีดี 
   ๘.๒.๗ การเตรียมเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี 
    - ให้น าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน ส าหรับทหารกองประจ าการ 
หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ให้น าบัตรประจ าตัวทหาร หรือบัตรอื่น ๆ ท่ีทางราชการออกให้มาแสดง 
ในทุกสถานีทดสอบ 

 ข้อ ๙. ประกำศผลสอบขั้นที่ ๑ (ภำควิชำกำร) 
  กรมยุทธศึกษาทหารบกจะท าการประกาศผลสอบภาควิชาการ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
ทาง เว็ บ ไซ ต์  https://rta.mi.th (กอง ทัพบก ) ,  https://recruitment.rta.mi.th (สมั ครสอบออนไลน์
กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรร
และพัฒนาบุคลากร) ท้ังนี้ผู้ผ่านการทดสอบรอบแรกให้จดจ าล าดับท่ีประกาศ (ประกาศเรียงตามหมายเลข
ประจ าตัวสอบ) เพื่อให้ไปท าการสอบขั้นท่ี ๒ ตรงตาม วัน เวลา ท่ีก าหนด (ผู้ไม่ไปสอบตรงตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 
ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ในการสอบขั้นท่ี ๒) 

 ข้อ ๑๐. กำรประกำศผลสอบขั้นที่ ๒ (รอบสุดท้ำย) 
    วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้า
ปฏิบัติงานในกองทัพบกบุคคลตัวจริง และบุคคลส ารอง ในประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย (กรรมวิธีในการ
ประมวลผล อาจมีการเปล่ียนแปลง ตามนโยบายของกองทัพบก) 
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  ๑๐.๑ การประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายบุคคลตัวจริง จะประกาศผลเรียงล าดับตามหมายเลข
ประจ าตัวสอบ ตามจ านวนท่ีกองทัพบกต้องการ ส าหรับบุคคลส ารองจะประกาศเรียงตามผลคะแนนท่ีได้ไว้
จ านวนหนึ่ง 
  ๑๐.๒ ผู้สมัครท่ีได้รับการประกาศรายช่ือ บุคคลตัวจริง และ/หรือ บุคคลส ารอง จะต้องรายงานตัว
เพื่อฟังค าช้ีแจง และรับเอกสารในการเตรียมตัวท าสัญญา ตามวันเวลาท่ีก าหนด ผู้ไม่มารายงานตัวจะถือว่าเป็นผู้
สละสิทธิ์ และถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม ทางราชการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ 
  ๑๐.๓ บุคคลท่ีได้รับการประกาศรายช่ือเป็นบุคคลส ารอง กรมยุทธศึกษาทหารบกจะเล่ือนขึ้นเป็น
บุคคลตัวจริงตามล าดับท่ีได้ประกาศ ตามจ านวนบุคคลตัวจริงท่ีสละสิทธิ์หรือลาออก และจะประกาศรายช่ือ
เรียกบุคคลส ารอง ผู้ท่ีไม่มารายงานตัวเข้าท าสัญญาตามประกาศจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ และจะเรียกบุคคล
ส ารองล าดับต่อไปเข้าท าสัญญาทดแทนทันที 
  ๑๐.๔ ส าหรับผู้ท่ี กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และมีอายุครบ 
๑๘ ปีบริบูรณ์ทางราชการถือว่าเป็นบุคคลท่ีร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการตามพระราชบัญญัติ 
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ทางราชการจะน าขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการต่อไป 

 ข้อ ๑๑. กำรตรวจเอกสำรผู้สอบผ่ำนกำรทดสอบรอบสุดท้ำย ให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อน ามาแสดงต่อ
เจ้าหน้าท่ีดังนี้ 
   ๑๑.๑ เตรียมซองบรรจุเอกสาร ขนาด ๙x๑๐ นิ้ว ส าหรับบุคคลพลเรือนให้ใช้ซองสีขาว และ
ทหารกองประจ าการและทหารกองหนุน ให้ใช้ซองสีน้ าตาล โดยดาวน์โหลดข้อมูลปิดหน้าซองเอกสารท่ีหน้าแรก
ของระบบการรับสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบ
ออนไลน์กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรร
และพัฒนาบุคลากร) 
  ๑๑.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวสอบ จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๑.๓ ใบสมัครสอบทางออนไลน์ จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๑.๔ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือทะเบียนบ้านท่ีนายทะเบียนรับรองของตัวเอง และบิดา 
มารดา โดยก าเนิด ต้องแสดงวันเดือนปีเกิด ท่ีชัดเจน ระบุสัญชาติเป็นไทยโดยการเกิดของผู้สมัครและของบิดา 
มารดา โดยก าเนิดของผู้สมัครให้ชัดเจน จ านวน ๑ ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองส าเนา 
   - ในกรณีท่ีบิดา มารดา ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับผู้สมัครให้น าทะเบียนบ้าน 
ของบิดา มารดา มาแสดงด้วย 
   - ในกรณีท่ีบิดา มารดา ถึงแก่กรรมและไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนให้น าหลักฐานใบมรณะบัตร
หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เช่น ใบสูติบัตร, หนังสือรับรองการเกิดเพื่อแสดงสัญชาติของบิดา 
มารดาด้วย 
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   - ในกรณีท่ีบิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรส แต่มารดาไม่ได้
เปล่ียนมาใช้นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องน าทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานท่ีแสดงว่าเป็นบิดาหรือ
มารดาท่ีแท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วยเช่น สูติบัตร เป็นต้น 
   - ในกรณีผู้สมัครมีสถานะเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น ผู้สมัครจะต้องน าทะเบียนของ
บิดา มารดา โดยก าเนิดมาแสดงด้วย 
   - ในกรณีช่ือตัวหรือช่ือสกุลไม่ตรง จะต้องน าส าเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล 
มาแสดง 
  ๑๑.๕ ส าเนาทะเบียนประกาศนียบัตรแสดงผลการศึกษาว่าส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑ ชุด 
พร้อมเจ้าตัวรับรองส าเนา 
   - ทหารกองเกินให้น าใบส าคัญฯ (แบบ สด.๙) จ านวน ๑ ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองส าเนา 
   - ทหารกองหนุนให้น าสมุดประจ าตัวทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ หรือหนังสือส าคัญฯ 
(แบบ สด.๘) จ านวน ๑ ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองส าเนา 
   - ทหารกองประจ าการ ให้น า ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓) หรือ ส าเนา
ทะเบียนกองประจ าการ (แบบ สด.๓) จ านวน ๑ ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองส าเนา 
   - หลักฐานหรือเอกสารซึ่งผู้สมัครได้กรอกข้อความในใบสมัครตามความเป็นจริง และ
หลักฐานท่ีน ามาแสดงต้องเป็นหลักฐานท่ีถูกต้อง (ไม่แก้ไขหรือปลอมแปลงให้ผิดจากข้อเท็จจริง) เมื่อทางราชการ
ได้ตรวจพบในขั้นตอนการสอบใด ๆ หรือ เมื่อรายงานตัวท าสัญญาแล้วก็ตามจะถือว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ี
กองทัพบกก าหนด ทางราชการมีสิทธิท่ีจะให้บุคคลผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนายสิบท้ังสองหลักสูตร 
หรือออกจากราชการได้โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน และบุคคลผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ
ทางราชการตลอดจนถูกด าเนินคดีตามกฎหมายโดยทันที 

 ข้อ ๑๒. กำรรับรำยงำนตัวตรวจเอกสำร และท ำสัญญำมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  ๑๒.๑ ก าหนดการ 
   ๑๒.๑.๑ นักเรียนนายสิบทหารบกรายงานตัว วันท่ี ๑ ถึง ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ 
โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   ๑๒.๑.๒ กองหนุนส่วนก าลังรบ และสนับสนุนการรบ รายงานตัวในวันท่ี ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ตามเหล่าของตนเอง ณ ศูนย์การทหารราบ หรือ ศูนย์การทหารม้า หรือ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ หรือ 
กรมการทหารช่าง หรือ กรมการทหารส่ือสาร 
   ๑๒.๑.๓ ทหารอาสา รายงานตัวในวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน 
   ๑๒.๑.๔ กองหนุนสายงานสัสดี รายงานตัวในวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน 
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  ๑๒.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จะต้องน าผู้ค้ าประกัน และ/หรือ ผู้ปกครองไป
รายงานตัวท าสัญญาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด หากไม่ปฏิบัติตามก าหนดท่ีประกาศนัดจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ 
กรมยุทธศึกษาทหารบก จะเรียกบุคคลส ารองทดแทนทันที 
  ๑๒.๓ ผู้รับรอง (ผู้ค้ าประกัน) ต้องเป็นข้าราชการสัญญาบัตรประจ าการหรือข้าราชการพลเรือน
ต้ังแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป (ไม่ใช่พนักงานบริษัทหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ) และมีอายุไม่เกิน ๕๘ ปี 
  ๑๒.๔ ผู้รับรอง (ผู้ค้ าประกัน) ตามข้อ ๑๒.๓ มีสิทธิรับรอง ค้ าประกันบุคคลได้ไม่เกิน ๒ นาย 
  ๑๒.๕ ผู้ปกครองหมายถึง 
   - บิดา 
   - มารดา (ถ้าบิดาถึงแก่กรรมหรือไร้ความสามารถหรือได้รับมอบอ านาจจากบิดา) 
   - ผู้ปกครอง (ถ้าบิดามารดาถึงแก่กรรม หรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจจากบิดามารดาของ
ผู้สมัคร) 
   - ผู้ปกครอง ต้องให้ค ายินยอมให้ผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก (กรณียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ) ท าสัญญากับกองทัพบก และต้องเป็นผู้รับผิดชอบระหว่างท่ีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเข้าปฏิบัติงานใน
กองทัพบก รวมทั้งการละเมิดสัญญา ภายหลังเมื่อส าเร็จการฝึกอบรม หรือเมื่อบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตาม 
  ๑๒.๖ หลักฐานท่ีต้องน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท าสัญญาเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก 
ตามข้อ ๑๒.๑ 
   ๑๒.๖.๑ หลักฐานของผู้สมัครท่ีน ามาแสดง 
     - บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจ าตัวประชาชน 
     - รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วจ านวน ๖ รูปแต่งกายสุภาพไม่สวมหมวกถ่ายคราวเดียวกัน 
     - ระเบียนแสดงผลการศึกษา (รบ.) หรือประกาศนียบัตร ฉบับตัวจริง 
     - ทะเบียนบ้านของตนเองบิดามารดาฉบับตัวจริง 
     - หลักฐานส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี ๓ (รด.ปี ๓) (ถ้ามี) ฉบับตัวจริง 
     - ใบสด.๘ หรือ สด.๓ (ส าหรับผู้จบ รด.ปี ๓ และขึ้นทะเบียนกองประจ าการแล้ว) 
ฉบับตัวจริง 
     - หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล ฉบับตัวจริง (ถ้ามี) 
     - ใบมรณะบัตรของบิดา มารดา ฉบับตัวจริง (ถ้ามี) 
   ๑๒.๖.๒ หลักฐานของผู้ปกครอง 
     - ทะเบียนบ้านฉบับตัวจริง 
     - หนังสือยินยอมของผู้ปกครองฉบับตัวจริง 
     - ใบมรณะบัตรหรือทะเบียนหย่าฉบับตัวจริง (ถ้ามี) 
     - หลักฐานการเปล่ียนช่ือ - สกุลฉบับตัวจริง (ถ้ามี) 
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     - บัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองและ  
คู่สมรส 
     - หนังสือยินยอมการท านิติกรรมของคู่สมรส (ถ้ามี) 
   ๑๒.๖.๓  หลักฐานของผู้รับรอง (ผู้ค้ าประกัน) 
     - บัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับตัวจริง (เป็นข้าราชการช้ันสัญญาบัตรประจ าการ
หรือข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ ขึ้นไปและมีอายุไม่เกิน ๕๘ ปี) 
     - หนังสือรองการเป็นข้าราชการ (ระบุต าแหน่งผู้ค้ าประกันในปัจจุบัน) ซึ่งออก
โดยส่วนราชการ และมีผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจลงนามฉบับตัวจริงกรณีผู้ค้ าประกัน  ๒ คนต้องใช้ฉบับตัวจริง  
๒ ฉบับ 
     - ทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกันและคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส) ฉบับตัวจริง 
     - หนังสือยินยอมการท านิติกรรมของคู่สมรสพร้อมบัตรประจ าตัวราชการหรือ
บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับตัวจริง (ถ้ามี) 
   ๑๒.๖.๔ หลักฐานเอกสารต่างๆ ฉบับตัวจริงของผู้สมัครผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกันต้อง
ถ่ายเอกสารด้วยกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 อย่างละ ๒ ฉบับโดยยังไม่ต้องรับรองส าเนาเอกสารใด ๆ ท้ังส้ิน 
   ๑๒.๖.๕ กรณีผู้สมัครท่ีรายงานตัวท าสัญญาอายุเกิน ๒๐ ปีไม่ต้องใช้ผู้ปกครอง 
   ๑๒.๖.๖ ผู้สมัครในส่วนของทหารกองประจ าการต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ข้อ ๑๒.๖.๑ – ๑๒.๖.๔ ในวันเข้ารายงานตัวท าสัญญาดังนี้ 
      - หนังสือรับรองและยินยอมให้เข้าปฏิบัติราชการใน ทบ. ของผู้บังคับหน่วย ต้ังแต่ 
ผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ฉบับตัวจริง 
      - ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
(สด.๔๓) ฉบับตัวจริง 
      - ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
(สด.๔๓) ท่ีระบุว่าร้องขอเข้ากองประจ าการ (ในกรณีร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ) ฉบับตัวจริง 
      - ส าเนาค าร้องขอสิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจ าการ (ทบ.๑๐๑-๑๓๒) 
ท่ีรับรองโดยสัสดีจังหวัดหรือ สัสดีอ าเภอท่ีเข้ารับการตรวจเลือก (ถ้ามี) 
      - หลักฐานอื่นท่ีมีการแจ้ง 

 ข้อ ๑๓. กำรเดินทำงไปรำยงำนตัวเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
  ๑๓.๑ จดจ า วันเวลาสถานท่ี รับรายงานตัว ตามท่ีได้ช้ีแจงให้ทราบในวันนัดฟังค าช้ีแจงของ 
แต่ละหลักสูตร ตามข้อ ๑๒.๑ 
  ๑๓.๒ เดินทางไปรายงานตัวท าสัญญาเพื่อเข้ารับการศึกษา พร้อมกับน าผู้ปกครองและผู้รับรอง 
(ผู้ค้ าประกัน) โดยมีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อ ๑๒.๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ๑๓.๓ ผู้ไม่ไปรายงานตัวท าสัญญาตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ 
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 ข้อ ๑๔.  สถำนท่ีฝึกอบรม 
   ๑๔.๑ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษา 
มหามงกุฎ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเวลา ๑ ปี และศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ  
อีก ๖ เดือน ได้แก่เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารส่ือสาร เหล่า
ทหารแพทย์ เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารขนส่ง เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารการสัตว์ เหล่าทหาร
พลาธิการ เหล่าทหารการเงิน และเหล่าทหารการข่าว (อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความต้องการของทาง
ราชการ) เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะบรรจุเข้าประจ าการในหน่วยท่ีตนเองเลือกรับราชการรวมเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตร ๑ ปี ๖ เดือน 
  ๑๔.๒ ทหารกองหนุนส่วนก าลังรบ และสนับสนุนการรบ รายงานตัวตามเหล่าของตนเอง  
ในวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ณ ศูนย์การทหารราบ หรือ ศูนย์การทหารม้า หรือ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ หรือ 
กรมการทหารช่าง หรือ กรมการทหารส่ือสารโดยจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา ๔ เดือน แล้วบรรจุ 
เข้ารับราชการในหน่วยที่ตนเองเลือก และได้รับสิทธิตามท่ีทางราชการก าหนด 
  ๑๔.๓ ทหารอาสาอัตรานายทหารประทวน รายงานตัวในวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หน่วย
บัญชาการรักษาดินแดนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ณ โรงเรียนเรียนการก าลังส ารองเป็นระยะเวลา ๓ เดือน 
แล้วบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยที่ตนเองเลือก และได้รับสิทธิตามท่ีทางราชการก าหนด 
  ๑๔.๔ ทหารกองหนุนสายงานสัสดี รายงาน ตัวในวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ณ โรงเรียนการก าลังส ารองเป็นระยะเวลา ๓ เดือน แล้ว
บรรจุเข้ารับราชการในหน่วยที่ตนเองเลือก และได้รับสิทธิตามท่ีทางราชการก าหนด 

 ข้อ ๑๕. สิทธิของผู้ที่ส ำเร็จกำรฝึกอบรมแล้ว (ตำมข้อ ๑๔) จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วย
ต่าง ๆ ตามท่ีตนเองเลือกบรรจุเข้ารับราชการ และได้รับสิทธิตามท่ีทางราชการก าหนด ส าหรับนักเรียนนายสิบ
ทหารบก จะมีสิทธิเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑๕.๑ เงินเดือนในระหว่างศึกษาได้รับเงินเดือน พ.๑ ช้ัน ๑๓ เดือนละ ๓,๐๗๐ บาท (หรือตามท่ี 
ทบ. ก าหนด) 
  ๑๕.๒ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกจะได้รับสิทธิในการเข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร
ในแต่ละปีกองทัพบก จะคัดเลือกนักเรียนนายสิบทหารบก โดยพิจารณาจากผลการศึกษา คะแนนรายวิชา 
คะแนนความประพฤติ และคะแนนรวมสูงสุดระหว่างเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกองทัพบกก าหนดเพื่อส่งเข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) เท่าจ านวนท่ี
ทางราชการก าหนด 
  ๑๕.๓ สิทธินักเรียนนายสิบทหารบกระหว่างเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อ
กองทัพบกอนุมัติให้นักเรียนนายสิบทหารบกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบก  
จะออกค าส่ังบรรจุและแต่งต้ังยศเป็นสิบตรีประจ าการ ต้ังแต่วันท่ีบรรจุเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้รับเงินเดือน
ตามสิทธิของข้าราชการทหาร ตลอดเวลาท่ีมีสภาพเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) 
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  ๑๕.๔ การเลือกเหล่านักเรียนนายสิบทหารบก จะด าเนินการเลือกเหล่าเมื่อเข้ารับการฝึกอบรมไป
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยพิจารณาจากผลการศึกษา ความต้องการของทางราชการ และ/หรือ ตามความสมัครใจ
ของนักเรียนนายสิบทหารบก 

 ข้อ ๑๖. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย 
  ในกรณีท่ีต้องพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกหรือรับราชการไม่ครบ ก าหนด
ตามสัญญาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามระบุไว้ในสัญญาทุกประการ 

 ข้อ ๑๗.  ค ำแนะน ำและข้อพึงระมัดระวัง 
  ๑๗.๑ อ่านเอกสารแนะน าฉบับนี้ให้ชัดเจน ท้ังผู้ปกครอง ผู้รับรอง และผู้สมัครก่อนตัดสินใจ
สมัครสอบหากมีข้อสงสัยให้สอบถามกับคณะกรรมการของกรมยุทธศึกษาทหารบก ท่านจะได้ค าตอบและ
รายละเอียดท่ีถูกต้อง 
  ๑๗.๒ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะตรวจหลักฐานคะแนนเพิ่ม ก่อนการรายงานตัวเข้าท าสัญญา 
  ๑๗.๓ จดจ าก าหนดเวลา และสถานท่ีในการสอบตามตารางเวลาให้แน่ชัด มิฉะนั้นอาจจะเสีย
สิทธิในการสอบ 
  ๑๗.๔ การแต่งกายวันสอบภาควิชาการนักเรียน นักศึกษา ต้องแต่งกายตามสถานการศึกษาท่ีเข้า
รับการศึกษา ส าหรับบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุนควรสวมชุดสุภาพ ตามความเหมาะสม ส าหรับทหาร 
กองประจ าการทุกนายท่ีสมัครสอบใช้สิทธิทหารกองประจ าการ จะต้องสวมเครื่องแบบทหารกองประจ าการ 
พลอาสาสมัคร (ประจ าการ) อาสาสมัครทหารพรานชาย มิฉะนั้น กรมยุทธศึกษาทหารบก จะไม่อนุญาตให้เข้า
ห้องสอบ 
  ๑๗.๕ บัตรประจ าตัวสอบต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีท่ีสุด และต้องน ามาแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอน
ท่ีมีการสอบ (พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน) 
  ๑๗.๖ ในวันสมัครวันสอบคัดเลือกตามข้ันตอนต่าง ๆ ไม่จ าเป็นต้องน าผู้ปกครองหรือผู้รับรอง 
ไปด้วยโดยเฉพาะในวันสอบภาควิชาการทางราชการจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นเข้าไปในบริเวณ  
ท่ีท าการสอบโดยเด็ดขาด 
  ๑๗.๗ ในวันประกาศผลสอบภาควิชาการ ประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย การประกาศเรียกบุคคล
ส ารองทดแทนบุคคลตัวจริงผู้สมัครควรตรวจสอบประกาศผลสอบด้วยตนเอง เพื่ออ่านค าช้ีแจงและรายละเอียด
ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง (ไม่มีใครรับผิดชอบหรือต่อรองสิทธิแทนท่านได้) 
  ๑๗.๘ อย่าใช้เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ท่ีปลอมแปลง หรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในใบสมัคร 
หากตรวจสอบพบนอกจากท่านจะไม่ได้เข้ารับการปฏิบัติงานในกองทัพบกแล้ว ยังจะต้องถูกด าเนินคดีอาญา 
อีกด้วย 
  ๑๗.๙ อย่าเช่ือค าแอบอ้างใดอย่าให้สินจ้างรางวัลแก่ผู้ใดท้ังส้ินจงใช้ความสามารถของตัวท่าน
เองให้มากท่ีสุดเพราะไม่มีผู้ใดท่ีจะให้การช่วยเหลือท่านได้นอกจากความสามารถและความพร้อมของตัว  
ท่านเอง 
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 ๑๗.๑๐ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑ ถนน 
เทอดด าริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ กองอ านวยการรับสมัคร 
๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗ และโทรศัพท์ทหาร ๘๙๑๐๙ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

************************************************** 
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ขนำดพิกัดของร่ำงกำยและบัญชีโรคหรือควำมผิดปกติหรือควำมพิกำร 
ซ่ึงขัดต่อกำรเข้ำปฏิบัติงำนในกองทัพบก ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

ประกอบ ระเบียบกองทัพบกว่ำด้วย นักเรียนนำยสิบทหำรบก พ.ศ. ๒๕๖๓ 
************************************************** 

 ๑. ขนาดพิกัดร่างกาย 

อำยุ - ปี 
ควำมขยำยของปอด (ซม.) ควำมสูง 

(ซม.) 
น้ ำหนัก 
(กก.) 

หมำยเหตุ 
หำยใจเข้ำ หำยใจออก 

๑๘ - ๑๙ ๗๘ ๗๕ ๑๖๐ ๔๘ เกณฑ์นี้เป็นอย่างต่ า 

๒๐ ขึ้นไป ๗๙ ๗๖ ๑๖๐ ๔๘ เกณฑ์นี้เป็นอย่างต่ า 
 ๒. มาตรฐานสัดส่วนร่างกาย : ใช้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นเกณฑ์ตามท่ีกรมยุทธศึกษา
ทหารบก ก าหนด (๑๖-๓๐ กก./ตร.ม.) 
 ๓. บัญชีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ ซึ่งขัดต่อการเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 
  ๓.๑ ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ 
   ๓.๑.๑ ศีรษะ และหน้าตาผิดรูปจนดูน่าเกลียด 
   ๓.๑.๒ ผมบางหรือผมร่วงจนดูน่าเกลียด 
   ๓.๑.๓ รูปวิปริตต่าง ๆ (Malformation ) ของริมฝีปาก หรือจมูก เช่น ปาก หรือ 
จมูกแหว่ง ริมฝีปากแบะ หรือเชิดจนน่าเกลียด หรือหุบลง 
   ๓.๑.๔ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน 
   ๓.๑.๕ แขน ขา 
     ๓.๑.๕.๑ ยาวไม่เท่ากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด 
     ๓.๑.๕.๒ โค้งเข้าหรือออก 
     ๓.๑.๕.๓ บิดเก 
   ๓.๑.๖ มือ หรือ เท้า 
     ๓.๑.๖.๑ บิดเก 
     ๓.๑.๖.๒ นิ้วมือ หรือนิ้วเท้าด้วนถึงโคนเล็บ 
     ๓.๑.๖.๓ นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ามีจ านวนเกินกว่า หรือน้อยกว่าปกติ 
     ๓.๑.๖.๔ นิ้วบิดเก และท างานไม่ถนัด 
     ๓.๑.๖.๕ ซ่องระหว่างนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าติดกัน 
     ๓.๑.๖.๖ ภาวะเท้าแบนแบบยึดติด (Rigid Type) 
   ๓.๑.๗ ร่างกายผิดรูปจนดูน่าเกลียด 
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  ๓.๒ กระดูก และกล้ามเนื้อ 
   ๓.๒.๑ ข้อเคล่ือนไหวไม่สะดวก จนท าให้อวัยวะท่ีติดกับข้อนั้น ๆ ใช้การไม่ได้ดี 
   ๓.๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ 
   ๓.๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปล่ียนรูป 
   ๓.๒.๔ คอเอียง หรือแข็งท่ือเนื่องจากกระดูก หรือกล้ามเนื้อพิการ 
   ๓.๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่น 
   ๓.๒.๖ เท้าปุก (Club foot) 
   ๓.๒.๗ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 
   ๓.๒.๘ กระดูกหักต่อไม่ติด หรือติดแล้วมีความพิการผิดรูป 
   ๓.๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเห่ียวลีบ หรือดิสโทรฟี (Dystrophy) 
  ๓.๓ ผิวหนัง 
   ๓.๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นเรื้อรัง ยากต่อการรักษา หรือเป็นท่ีน่ารังเกียจต่อ
ผู้อื่น  
   ๓.๓.๒ สิวบริเวณหน้า คอ หรือล าตัว ซึ่งเป็นมากจนดูน่าเกลียด 
   ๓.๓.๓ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา 
   ๓.๓.๔ แผลเป็นหรือปานท่ีหน้า มีเนื้อท่ีต้ังแต่ ๑/๔ ของหน้าขึ้นไป หรือมีความยาวมาก
จนดูน่าเกลียด 
   ๓.๓.๕ เนื้องอก (Neoplasm) ท่ีหน้า มีขนาดวัดผ่าศูนย์กลางต้ังแต่ ๕ ซม. ขึ้นไป 
   ๓.๓.๖ รอยสัก เว้นกรณี มีรอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอกเมื่อแต่งกาย 
ชุดกีฬา (เส้ือยืดคอวี กางเกงขาส้ัน ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา) ตามภาพประกอบการก าหนดพื้นท่ีรอยสักของ
ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกท้ายผนวก และคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม  
ไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก ท้ังนี้ให้คณะกรรมการตรวจร่างกายท่ีเป็นแพทย์ทหาร
เป็นผู้ตัดสินช้ีขาดโดยหลักกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา (Anatomy and Physiology) 
   ๓.๓.๗ แผลเป็น ไฝ ปาน หูด (Wart) หรือซิสต์ (Cyst) ท่ีส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมี
ขนาดใหญ่ หรือมากจนดูน่าเกลียด 
   ๓.๓.๘ คนเผือก (Albino) 
   ๓.๓.๙ เนื้องอกเล็ก ๆ เป็นปุ่ม ท่ีผิวหนังท่ัวร่างกาย (Molluscurnfibrosum) 
  ๓.๔ ตา 
   ๓.๔.๑ ตาเหล่ (Squint) จนปรากฏได้ชัดเจน 
   ๓.๔.๒ ต้อกระจก (Cataract) 
   ๓.๔.๓ แผลเป็นท่ีกระจกตา หรือกระจกตาขุ่น (Comeat ulcer or opacity of cornea) 
   ๓.๔.๔ ลูกตาส้ัน (Nystagmus) 
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   ๓.๔.๕ หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตาม้วนออกนอก (Ectopion) หรือหนังตาม้วน 
เข้าใน (Entropion) 
   ๓.๔.๖ สายตาผิดปกติแม้เพียงข้างเดียว โดยท่ีแก้ไขให้เป็น Spherical Equivalent 
แล้ว เกินกว่า ๑.๕๐ ไดออปเตอร์ 
   ๓.๔.๗ บอดสี 
   ๓.๔.๘ ขนตาย้อยเข้าข้างใน หรือย้อยออกข้างนอก (Trichiasis or Districhiasis) 
   ๓.๔.๙ หนังตาแหว่งจนเสียรูป 
   ๓.๔.๑๐ ขอบหนังตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง 
   ๓.๔.๑๑ หนังตาปิดไม่สนิท 
   ๓.๔.๑๒ ซิสต์ของหนังตา 
   ๓.๔.๑๓ ถุงน้ าตาอักเสบ 
   ๓.๔.๑๔ เย่ือตาอักเสบมากหรือเรื้อรัง 
   ๓.๔.๑๕ ริดสีดวงตา (Trachoma) 
   ๓.๔.๑๖ ต้อเนื้อซึ่งงอกเข้าไปในลูกตาด าเกินกว่า ๑ ม.ม. 
   ๓.๔.๑๗ ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นได้ชัดเจนดูน่าเกลียด 
   ๓.๔.๑๘ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis) 
   ๓.๔.๑๙ ต้อหิน (Glaucoma) 
   ๓.๔.๒๐ ช่องหนังตา (Palpebral fissure) กว้างไม่เท่ากันจนแลดูน่าเกลียด 
  ๓.๕ หู คอ จมูก 
   ๓.๕.๑ ใบหูผิดขนาด หรือผิดรูปจนปรากฏชัด 
   ๓.๕.๒ ช่องหูช้ันนอกอักเสบเรื้อรังหรือช่องหูช้ันกลางอักเสบ 
   ๓.๕.๓ เย่ือหูบุ๋มหว า (Retracted ear drum) มากจนไม่สามารถเคล่ือนไหวได้ 
   ๓.๕.๔ เย่ือหูทะลุ 
   ๓.๕.๕ การได้ยินเสียงหูผิดปกติ (มีผลการตรวจการได้ยินท่ี ๕๐๐, ๑๐๐๐, ๒๐๐๐ 
Hz>๒๕ dB) 
   ๓.๕.๖ กระดูกมาสตอยส์อักเสบ 
   ๓.๕.๗ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยส์ออกทั้งหมด (Radical Mastoidectomy) 
   ๓.๕.๘ การพูดผิดปกติท้ังเสียง และการเคล่ือนไหวของริมฝีปาก 
   ๓.๕.๙ ความพิการท่ีท าให้ล าคอท างานไม่ชัดเจน 
   ๓.๕.๑๐ เพดานโหว่ หรือเพดานสูงจนพูดไม่ชัด 
   ๓.๕.๑๑ ต่อมทอลซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก 
   ๓.๕.๑๒ จมูกบี้จนผิดปกติ หรือจมูกบ้ีเล็กน้อยและพูดไม่ชัด 
   ๓.๕.๑๓ จมูกโหว่ไม่มีโครง 
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   ๓.๕.๑๔ ฝากั้นช่องจมูกคด หรือมีกระดูกยื่น หรืองอก (Septal deviation,spurs 
anedrintis) หรือจมูกท้ังอักเสบชนิดโตขึ้น Hypertrophiorhintis ท้ังหมดนี้จะต้องมีความผิดปกติมากกว่า 
ครึ่งหนึ่งของช่องจมูก 
   ๓.๕.๑๕ ฝากั้นช่องจมูกทะลุ 
   ๓.๕.๑๖ เย่ือจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic rhinitis) 
   ๓.๕.๑๗ เนื้องอกในจมูก (Nasat polyp) 
   ๓.๕.๑๘ โพรงอากาศข้างจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis) 
  ๓.๖ ฟัน 
   ๓.๖.๑ มีฟันไว้ใช้เค้ียวอาหารได้ไม่ครบตามเกณฑ์ คือ ก าหนดให้มี ฟันกราม 
(Molars) และ ฟันกรามน้อย (Premolars) อย่างน้อย ข้างบน ๖ ซี่ และข้างล่าง ๖ ซี่ ฟันหน้า (incisors and 
Canines) ข้างบน ๔ ซี่ ข้างล่าง ๔ ซี่ ฟันท่ีถอนแล้วหากได้รับการใส่เรียบร้อยมั่นคง หรือด้วยวิธีท าสะพาน 
(Bridge) จึงให้นับเป็นจ านวนซี่ได้ ฟันตามจ านวนดังกล่าวข้างต้นนั้น จะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
     ๓.๖.๑.๑ ฟันเป็นรูผุท่ีไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัตถุท่ีไม่ถาวร 
     ๓.๖.๑.๒ ฟันท่ีอุดหรือท าครอบไม่เรียบร้อย 
     ๓.๖.๑.๓ ฟันน้ านม 
     ๓.๖.๑.๔ ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดท่ีถูกต้องแล้ว 
     ๓.๖.๑.๕ ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดท่ี หรือเกจนไม่สามารถท่ีจะจัดให้ 
สบกันกับฟันธรรมดา หรือ ฟันปลอม 
     ๓.๖.๑.๖ มีการท าลายอย่างรุนแรงของอวัยวะท่ีรองรับตัวฟัน เช่น กระดูก 
เหงือกหรือเยื่อหุ้มรากฟัน 
   ๓.๖.๒ มีช่องระหว่างฟันหน้าห่างจนดูน่าเกลียด 
   ๓.๖.๓ การสบของฟันท่ีผิดปกติอย่างมากจนท าให้ใบหน้าผิดรูป หรือการเค้ียวอาหาร 
ธรรมดาไม่ได้ผล 
   ๓.๖.๔ ถุงน้ า (Cysts) การอักเสบท่ีเรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบอย่างรุนแรง หรือพยาธิ 
สภาพอื่น ๆ ในปาก เช่น ฟันคุด ฟันท่ียังไม่ข้ึน หรือฟันท่ีขึ้นผิดท่ี ซึ่งสภาพการเช่นนี้อาจท าให้เกิดอันตรายต่อ 
อวัยวะข้างเคียง หรือ สุขภาพของผู้สมัคร 
  ๓.๗ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
   ๓.๗.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๕๐ ครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี. 
บล็อก (A.V.BLOCK) หรือ เต้นผิดปกติออริคิวล่าร์ไฟบริลเลช่ัน หรือออร์คิวล่าร์ฟลัทเตอร์ (Auricular Fibrillation or 
Auricular Flutter) 
   ๓.๗.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มม.ของปรอท หรือต่ ากว่า ๑๐๐/๕๐ มม. 
ของปรอท 
   ๓.๗.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี.ผิดปกติ 
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   ๓.๗.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ 
   ๓.๗.๕ หัวใจพิการแต่ก าเนิด (Congenital heart diseases) 
   ๓.๗.๖ หัวใจวายและมีเลือดค่ัง (Congestive heart failure) 
   ๓.๗.๗ ล้ินหัวใจพิการ 
   ๓.๗.๘ อนิวริซึม (Aneurysm) ของหลอดเลือดใหญ่ 
   ๓.๗.๙ หลอดเลือดด าขอดอยู่ท่ีถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด 
  ๓.๘ ระบบหายใจ 
   ๓.๘.๑ หลอดลมอักเสบ ซึ่งก าลังปรากฏอาการฟังได้ชัดเจน 
   ๓.๘.๒ หลอดลมอักเสบเรื้อรังพร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง (Chronic bronchitis with 
emphysema) 
   ๓.๘.๓ เย่ือหุม้ปอดอักเสบ 
   ๓.๘.๔ หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis) 
   ๓.๘.๕ มีน้ า หรือหนอง หรือลมในช่องเย่ือหุ้มปอด 
   ๓.๘.๖ วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) 
   ๓.๘.๗ ปอดอักเสบ หรือมีสภาพพยาธิอื่น ๆ 
   ๓.๘.๘ หืด (Bronchial asthma) 
  ๓.๙ ระบบทางเดินอาหาร 
   ๓.๙.๑ ฟิสตูล่า (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ท่ีผนังท้อง 
   ๓.๙.๒ ไส้เล่ือนทุกชนิด 
   ๓.๙.๓ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคล า 
   ๓.๙.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 
   ๓.๙.๕ ฝีท่ีตับ (abscess of liver) 
   ๓.๙.๖ ดีซ่าน 
   ๓.๙.๗ ริดสีดวงทวารหนักท่ีเห็นได้ชัด 
   ๓.๙.๘ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของล าไส้ปล้ินออกมานอกทวารหนัก 
   ๓.๙.๙ ฝีคัณฑสูตร 
  ๓.๑๐ ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมท้ังกามโรค 
   ๓.๑๐.๑ ไต กรวยไตอักเสบ หรือเส่ือม หรือหย่อน หรือพอง 
   ๓.๑๐.๒ นิ่ว 
   ๓.๑๐.๓ ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (Albumin) หรือน้ าตาล 
   ๓.๑๐.๔ องคชาติถูกตัด หรือขาด 
   ๓.๑๐.๕ อัณฑะไม่ลงมาท่ีถุงอัณฑะ หรือถูกตัดออก 
   ๓.๑๐.๖ ถุงน้ าท่ีลูกอัณฑะ (Hydrocele) 
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   ๓.๑๐.๗ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis) 
   ๓.๑๐.๘ อัณฑะเห่ียวหด (Atrophy of testis) 
   ๓.๑๐.๙ กามโรค 
   ๓.๑๐.๑๐ ผลการกรวดน้ าเหลืองวินิจฉัยว่าเป็นกามโรค 
   ๓.๑๐.๑๑ กระเทย (Hemaphrodism) 
  ๓.๑๑ ระบบจิตประสาท 
   ๓.๑๑.๑ โรคจิต (Psychosis) 
   ๓.๑๑.๒ จิตทราม (Mental deficiency) 
   ๓.๑๑.๓ ใบ้ (Aphasia) 
   ๓.๑๑.๔ อัมพาต หรือการเคล่ือนไหวผิดปกติ 
   ๓.๑๑.๕ โรคลมชัก (Epilepsy) 
  ๓.๑๒ เบ็ดเตล็ด 
   ๓.๑๒.๑ โรคท่ีเกี่ยวกับแพ้สารโรคต่อมไร้ท่อโรคท่ีเกี่ยวกับเมตาโปลิซึม และโรคท่ี 
เกี่ยวกับ โภชนาการ (Allergy, Endocrine system, Metabolic and nutritional diseases) 
      ๓.๑๒.๑.๑ ธัยโรทอกซิโคซิส ไม่ว่าจะมีคอพอกด้วยหรือไม่ (Thyrotoxicosis  
with or without goitre) 
      ๓.๑๒.๑.๒ โรคคอพอก (Simple goitre) 
      ๓.๑๒.๑.๓ มิกซิเดมา (myxedema) 
      ๓.๑๒.๑.๔ เบาหวาน (Diabetes mellitus) 
      ๓.๑๒.๑.๕ อะโครเมกาลี (Acromegaly) 
      ๓.๑๒.๑.๖ โรคอ้วนพี่ (Obesity) 
   ๓.๑๒.๒ โรคของเลือดและอวัยวะก่อก าเนิดเลือด (Diseases of blood and 
blood forming organs) ผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย 
   ๓.๑๒.๓  โรคติดเช้ือ หรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and parasitic diseases) 
      ๓.๑๒.๓.๑ โรคเรื้อน (Leprosy) 
      ๓.๑๒.๓.๒ ฟิลาริเอซิส (Filariasis) 
      ๓.๑๒.๓.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น (Yaws) 
      ๓.๑๒.๓.๔ โรคติดต่ออันตราย 
   ๓.๑๒.๔  เนื้องอก (Neoplasm) 
      ๓.๑๒.๔.๑ เนื้องอกไม่ร้ายท่ีมีขนาดใหญ่ 
      ๓.๑๒.๔.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นแก่อวัยวะใด (Malignant neoplasm of 
any organ) 
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   ๓.๑๒.๕ โรคของต่อมน้ าเหลือง 
  ๓.๑๓ โรคติดยาเสพติด 
  ๓.๑๔ โรคเอดส์ (Aids) 
  ๓.๑๕ โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าไม่สมควร
รับเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

************************************************** 
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เกณฑ์กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย 
กำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำปฏบิัติงำนในกองทัพบก ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

(ช่วงอำยุ ๑๘ – ๓๐ ปี) 
************************************************** 

๑. สถำนีว่ำยน้ ำ ๒๕ เมตร (ไม่จ ำกัดเวลำ) 
 ผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องว่ายน้ าได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร และต้องไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการทดสอบ  
จะถือว่า “ผ่ำน” หากว่ายน้ า ไม่ได้ ภายในระยะทางท่ีก าหนดและ/หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดของ
การทดสอบ จะถือว่า “ไม่ผ่ำน”  

 ๒. สถำนีดันพื้น (ภำยใน ๒ นำที) 

จ ำนวนคร้ัง คะแนน จ ำนวนคร้ัง คะแนน จ ำนวนคร้ัง คะแนน จ ำนวนคร้ัง คะแนน 

๑ ๒ ๒๒ ๓๘ ๔๓ ๕๙ ๖๔ ๘๐ 

๒ ๔ ๒๓ ๓๙ ๔๔ ๖๐ ๖๕ ๘๑ 

๓ ๖ ๒๔ ๔๐ ๔๕ ๖๑ ๖๖ ๘๒ 

๔ ๘ ๒๕ ๔๑ ๔๖ ๖๒ ๖๗ ๘๓ 

๕ ๑๐ ๒๖ ๔๒ ๔๗ ๖๓ ๖๘ ๘๔ 

๖ ๑๒ ๒๗ ๔๓ ๔๘ ๖๔ ๖๙ ๘๕ 

๗ ๑๔ ๒๘ ๔๔ ๔๙ ๖๕ ๗๐ ๘๖ 

๘ ๑๖ ๒๙ ๔๕ ๕๐ ๖๖ ๗๑ ๘๗ 

๙ ๑๘ ๓๐ ๔๖ ๕๑ ๖๗ ๗๒ ๘๘ 

๑๐ ๒๐ ๓๑ ๔๗ ๕๒ ๖๘ ๗๓ ๘๙ 

๑๑ ๒๒ ๓๒ ๔๘ ๕๓ ๖๙ ๗๔ ๙๐ 

๑๒ ๒๔ ๓๓ ๔๙ ๕๔ ๗๐ ๗๕ ๙๑ 

๑๓ ๒๖ ๓๔ ๕๐ ๕๕ ๗๑ ๗๖ ๙๒ 

๑๔ ๒๘ ๓๕ ๕๑ ๕๖ ๗๒ ๗๗ ๙๓ 

๑๕ ๓๐ ๓๖ ๕๒ ๕๗ ๗๓ ๗๘ ๙๔ 

๑๖ ๓๒ ๓๗ ๕๓ ๕๘ ๗๔ ๗๙ ๙๕ 

๑๗ ๓๓ ๓๘ ๕๔ ๕๙ ๗๕ ๘๐ ๙๖ 

๑๘ ๓๔ ๓๙ ๕๕ ๖๐ ๗๖ ๘๑ ๙๗ 

๑๙ ๓๕ ๔๐ ๕๖ ๖๑ ๗๗ ๘๒ ๙๘ 

๒๐ ๓๖ ๔๑ ๕๗ ๖๒ ๗๘ ๘๓ ๙๙ 

๒๑ ๓๗ ๔๒ ๕๘ ๖๓ ๗๙ ๘๔ ๑๐๐ 
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๓. สถำนีลุก-นั่ง (ภำยใน ๓๐ วินำที) 

จ ำนวนคร้ัง คะแนน จ ำนวนคร้ัง คะแนน จ ำนวนคร้ัง คะแนน จ ำนวนคร้ัง คะแนน 

๑ ๑ ๑๑ ๒๐ ๒๑ ๕๐ ๓๑ ๘๐ 

๒ ๒ ๑๒ ๒๓ ๒๒ ๕๓ ๓๒ ๘๓ 

๓ ๔ ๑๓ ๒๖ ๒๓ ๕๖ ๓๓ ๘๖ 

๔ ๖ ๑๔ ๒๙ ๒๔ ๕๙ ๓๔ ๘๙ 

๕ ๘ ๑๕ ๓๒ ๒๕ ๖๒ ๓๕ ๙๒ 

๖ ๑๐ ๑๖ ๓๕ ๒๖ ๖๕ ๓๖ ๙๕ 

๗ ๑๒ ๑๗ ๓๘ ๒๗ ๖๘ ๓๗ ๙๘ 

๘ ๑๔ ๑๘ ๔๑ ๒๘ ๗๑ ๓๘ ๑๐๐ 

๙ ๑๖ ๑๙ ๔๔ ๒๙ ๗๔   

๑๐ ๑๘ ๒๐ ๔๗ ๓๐ ๗๗   

 
๔. สถำนีดึงข้อ (ไม่จ ำกัดเวลำ) 

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

๒ ๑๕ ๖ ๔๒ ๑๐ ๖๖ ๑๔ ๙๒ 

๓ ๒๐ ๗ ๕๐ ๑๑ ๗๒ ๑๕ ๑๐๐ 

 
๕. สถำนีว่ิง  ๑,๐๐๐ เมตร 

เวลำ (นำท)ี คะแนน เวลำ (นำท)ี คะแนน เวลำ (นำท)ี คะแนน เวลำ (นำท)ี คะแนน 

๕.๐๕ ๐ ๔.๓๕ ๓๐ ๔.๐๕ ๖๐ ๓.๓๕ ๙๐ 

๕.๐๐ ๕ ๔.๓๐ ๓๕ ๔.๐๐ ๖๕ ๓.๓๐ ๙๕ 

๔.๕๕ ๑๐ ๔.๒๕ ๔๐ ๓.๕๕ ๗๐ ๓.๒๕ ๑๐๐ 

๔.๕๐ ๑๕ ๔.๒๐ ๔๕ ๓.๕๐ ๗๕   

๔.๔๕ ๒๐ ๔.๑๕ ๕๐ ๓.๔๕ ๘๐   

๔.๔๐ ๒๕ ๔.๑๐ ๕๕ ๓.๔๐ ๘๕   
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เง่ือนไขตำมเกณฑ์กำรทดสอบ 
 ๑. เกณฑ์ขั้นต่ า : สถานีว่ายน้ า  = ไม่มีคะแนน ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ าเป็นการวัดผล “ผ่ำน” หรือ “ไม่ผ่ำน” 
  สถานีดันพื้น  = ต้องดันพื้นได้ ไมน่้อยกว่า ๑๐ ครั้ง (๒๐ คะแนน) 
  สถานีลุก-นั่ง  = ต้องลุก-นั่งได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง (๑๘ คะแนน) 
  สถานีดึงข้อ   = ต้องดึงข้อได้ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง (๑๐ คะแนน) 
  สถานีวิ่ง       = ต้องใช้เวลา ไม่เกิน ๕.๐๕ นาที (๐ คะแนน) 
 ๒. หากผู้เข้ารับการทดสอบ ทดสอบไม่ผ่านตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ขั้นต่ าของสถานีใดสถานีหนึ่ง  
จะถอืว่าผู้เข้ารับการทดสอบขาดคุณสมบัติในการเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕   
 ๓. กรณีคะแนนการทดสอบรวมของผู้เข้ารับการทดสอบ ต่ ากว่า ๕๐ %ของคะแนนรวมท้ังหมด 
(คะแนนรวม ๔๐๐ คะแนน คิดเป็น ๑๐๐ %)จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕   
 

************************************************** 
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ตัวอย่ำงใบสมัครและกำรกรอกหลักฐำนกำรสมัครสอบทำงระบบสมัครสอบออนไลน์  
ใบสมัครกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำปฏบิัติงำนในกองทัพบก ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

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

๑.เลือกประเภทของผู้สมัคร 
 

ประเภทผู้สมคัร        ๑. ทหำรกองประจ ำกำร       

       ๒. พลอำสำสมัคร (ประจ ำกำร) ในสังกัด ทบ.     

       ๓. อำสำสมัครทหำรพรำนชำย       

       ๔. ทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑       

       ๕. พลเรือน จบ ส่งเสริมกำรฝึก นศท. วิชำทหำร ป ี๓ หรือ ๔ หรือ ๕   

       ๖. พลเรือน (ทหำรกองเกิน)       

๔.ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ - นำมสกุล นำยรักชำติ       ย่ิงชีพ 
สัญชำติ ไทย ศำสนำ พุทธนิกำย หินยำน 
เกิดวันที่   ๑   เดือน  มกรำคม  พ.ศ.    ๒๕๔๔       
เลขประจ ำตัวประชำชน    ๑ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙๐ ๓๓๓                                    

๒. เลือกหลักฐานทางทหาร 

ใบส ำคัญ ( แบบ สด.๙ ) 

ใบรับรองผลกำรตรวจผลกำรตรวจเลือกฯ ( แบบ สด.๔๓) 

หนังสือส ำคัญ ( แบบ สด.๘ ) 

ทะเบียนกองประจ ำกำร ( แบบ สด.๓ ) 

หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกผู้บังคับบัญชำ 

หนังสือยินยอมให้สมัครสอบ จำก ผบ.หน่วย ต้นสังกัด (รับรองกำรปลดจำก ผบ. หน่วย) 

หนังสือรับรองว่ำ บิดำ หรือ มำรดำ เป็นก ำลังพลสังกัด ทบ. ทุกประเภท จนถึงวันที่ ๑ พ.ค. ของปีที่เข้ำเป็น นนส.ทบ. 

หนังสือรับรองเป็นผู้อยู่ในควำมอุปกำระของสถำนสงเครำะห์หรือหน่วยงำนในสังกัดกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน  
      กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

๓. วุฒิการศึกษา 
กำรศึกษำ..................................................... 
สถำนศึกษำ  .................................................  จังหวัด..............................................คะแนนเฉลี่ ยสะสม.............................. 



 

- ๒๙ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. มารดาผู้ให้ก าเนิด 
ชื่อ - นำมสกุล  นำงสมใจ       ภูผำทอง  
เลขประจ ำตัวประชำชน    ๑ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙๐ ๓๓๒                                                      
สัญชำติไทยศำสนำพุทธบ้ำนเลขที่..................ถนน..........................ต ำบล........................ 
จังหวัด..................... โทรศัพท์บ้ำน โทรศัพท์เคลื่อนที่...๐๖๕๓๕๖๘๘๘๙........อำชีพ............................ 

 

๑๐. ข้อมูลปู่ 
ชื่อ - นำมสกุล  นำยปำน นำมสกุล ย่ิงชีพสัญชำติ    ไทย 

๑๑. ข้อมูลย่า 
ชื่อ - นำมสกุล  นำงพร  นำมสกุล   ค ำใสสัญชำติ    ไทย 

๑๒. ข้อมูลตา 
ชื่อ - นำมสกุล  นำยทองดี นำมสกุล  รักบ้ำนเกิด  สัญชำติ    ไทย 

๑๓. ข้อมูลยาย 
ชื่อ - นำมสกุล  นำงประทุม         นำมสกุล   รักบ้ำนเกิดสัญชำติ    ไทย 

๕. ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้าน 
บ้ำนเลขที่        ๑๒         หมู่ที ่      ๑     ถนน เทิดด ำริ ต ำบล พระนครไชยศรี 
อ ำเภอ ดุสิตจังหวัดกรุงเทพมหำนครรหัสไปรษณีย์       ๑๐๓๐๐             
โทรศัพท์บ้ำน โทรศัพท์เคลื่อนที่..๐๖๓๕๕๗๘๙๙๐.................................... 

 
๖. บิดาผู้ให้ก าเนิด 

ชื่อ - นำมสกุล  นำยชำติชำย           ย่ิงชีพ 
เลขประจ ำตัวประชำชน    ๑ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙๐ ๓๓๐                                                                        
สัญชำติไทยศำสนำพุทธบ้ำนเลขที่..................ถนน..........................ต ำบล........................ 
จังหวัด..................... โทรศัพท์บ้ำน โทรศัพท์เคลื่อนที่... ๐๖๓๕๕๕๔๖๗๕...อำชีพ............................ 

 

๙. มารดาบุญธรรม 
ชื่อ - นำมสกุล  นำงสมใจ       ภูผำทอง  
เลขประจ ำตัวประชำชน    ๑ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙๐ ๓๓๒                                                      
สัญชำติไทยศำสนำพุทธบ้ำนเลขที่..................ถนน..........................ต ำบล........................ 
จังหวัด..................... โทรศัพท์บ้ำน โทรศัพท์เคลื่อนที่............................อำชีพ............................ 

 

๘. บิดาบญุธรรม 
ชื่อ - นำมสกุล  นำยชำติชำย           ย่ิงชีพ 
เลขประจ ำตัวประชำชน    ๑ ๒๓๔๕ ๖๗๘๙๐ ๓๓๐                                                                        
สัญชำติไทยศำสนำพุทธบ้ำนเลขที่..................ถนน..........................ต ำบล........................ 
จังหวัด..................... โทรศัพท์บ้ำน โทรศัพท์เคลื่อนที่............................อำชีพ............................ 

 



 

- ๓๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

๑๔. หลักฐานการขอรับสิทธิ/คะแนนเพิ่ม 
คะแนนเพ่ิม     มี      ไม่มี 

๑๕. ระบุบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ social media ทั้งหมดที่ใช้อยู่ เพือ่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบก และ
ติดต่อสื่อสารกับท่าน เมื่อมาเป็นสมาชิกของกองทัพบกแล้ว 

 มี      ไม่มี 

 

ข้ำพเจ้ำได้รับอนุญำตจำกบิดำ หรือ มำรดำ หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตำมกฎหมำยให้สมัคร คัดเลือกบุคคลเข้ำ
ปฏิบัติงำนในกองทัพบก (กรณียังไม่บรรลุนิติภำวะ) 

ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำเป็นผู้ต้องหำคดีอำญำ และไม่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ ควำมผิดใน
ลักษณะฐำนลหุโทษ หรือควำมผิดอันกระท ำโดยประมำท 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลที่ข้ำพเจ้ำได้กรอกข้ำงต้นน้ันเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกมีกำรตรวจสอบเอกสำรหรอื
คุณวุฒิของข้ำพเจ้ำในภำยหลัง ปรำกฏว่ำ ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมคัรสอบฯ และเอกสำรแนะน ำกำรรับ
สมัครสอบฯ ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครัง้น้ี และข้ำพเจ้ำจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ท้ังสิ้น และ
หำกข้ำพเจ้ำจงใจกรอกข้อควำมอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมอันเป็นเท็จต่อเจ้ำพนักงำน ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ มำตรำ ๑๓๗ และ หำกผู้สมัครสอบถูกตัดสิทธ์ิไม่สำมำรถเข้ำสอบได้ อันเน่ืองมำจำกควำมบกพร่องในกำรกรอกใบ
สมัครของผู้สมัครเอง ให้ถือว่ำเป็นควำมผิดพลำด ซึ่งเกิดจำกตัวผู้สมัครเอง จะเรียกร้องให้กรมยุทธศึกษำทหำรบกหรือหน่วยงำน
อื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบมิได้ 

 



 

- ๓๑ - 
 

ตัวอย่ำงเอกสำรกำรรับสมัคร 

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

 

 

(RTA Recruitment System) 



 

- ๓๒ - 
 

 

 



 

- ๓๓ - 
 

 

  



 

- ๓๔ - 
 

(ตัวอย่ำง) 
หนังสือรับรองควำมประพฤติและยินยอมของผู้บังคับบัญชำ 

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

  
 
 
(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 

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

เรื่อง รับรองความประพฤติและยินยอม 

เรียน เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 
 

 ๑.ข้าพเจ้า.....................................................................................ต าแหน่ง........................................ 
สังกัด ................................................................... ขอรับรองว่ า ....................……………………………………......... 
เป็นทหารกองประจ าการ รุ่นป ีพ.ศ. ...…………..…....ผลัดท่ี .…….…...เข้ารับราชการเมื่อ....................….........และ
ครบก าหนดปลดออกจากกองประจ าการใน ........................... ระหว่างรับราชการเป็นผู้มี.....................……......... 
 ๒. หน่วยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของทหารกองประจ าการในขั้นต้นแล้วเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามท่ีกรมยุทธศึกษาทหารบกก าหนด และหน่วยยินยอมให้........................……….............................…… 
สมัครสอบเข้าปฏิบัติงานใน ทบ. และถ้าหาก……………….………………….................................................................
สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้หน่วยจะยินยอมส่งตัวให้เข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนนายสิบ
ทหารบกต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงช่ือ………............................................. 
(.......................................) 

ต าแหน่ง….…........................................... 
 
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร. ....................................... 
 
 



 

- ๓๕ - 
 
หมำยเหตุ 
๑. เป็นหนังสือภายนอกท่ีใช้ติดต่อภายในกระทรวงกลาโหมตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ 
๒. ผู้ลงนามรับรองต้องเป็นผู้บังคับหน่วยต้นสังกัดต าแหน่งผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
๓. หนังสือรับรองฉบับนี้ ในวันสมัครให้ใช้ส าเนาหรือภาพถ่ายแนบพร้อมใบสมัคร ส าหรับตัวจริงให้น าไปมอบ

ในวันท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 
 

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



 

- ๓๖ - 
 

(ตัวอย่ำง) 
หนังสือรับรองของสถำนศึกษำ 

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

           

      หนังสือรับรอง 

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

 
 ขอรับรองว่า...................................................เลขประจ าตัว.......................................................
เกิดวันท่ี............. เดือน.......…..............พ.ศ.....................บิดาช่ือ……......…............................................................ 
มารดาช่ือ.....................................................ก าลังเรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี....................................................… 

 ออกให้ ณ วันท่ี..........เดือน....................พ.ศ. .............. 
 
      (ลงช่ือ)........................................................….................. 
       (......................................................................) 
                                    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  
 
 
 
 
………………..………………......... 
    (…………………………..) 
         นำยทะเบียน      
 
หมำยเหตุ   ใบรับรองนี้ควรมีอายไุม่เกิน  ๖๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ีสถานศึกษาออกให้ 
 
 
 
 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด  ๑  น้ิว ( ประทับตรำโรงเรียน ) 



 

- ๓๗ - 
 

(ตัวอย่ำง) 
หนังสือรับรองกำรฝึกวิชำทหำร 

 
 
 
 
ท่ี.………….……/……………….….. 

         
 
 
 

หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน 
 

หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะฉบับนี้แสดงว่า นักศึกษาวิชาทหาร............................................ 
ได้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี..........ประจ าปีการศึกษา.........................จากส านักศึกษา.................................. 
ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ระหว่างรับราชการ
ฝึกวิชาทหารมีความประพฤติ................................................................................................................................ 

 

ให้ไว้ ณ วันท่ี..........เดือน....................พ.ศ. .............. 
 

พลโท ……………………………………………………………. 
 (..................................................) 
 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
 
 

หมำยเหตุ ผู้ท่ีขอสิทธิ์คะแนนเพิ่มต้องมีหนังสือรับรองของกรมการรักษาดินแดนตามตัวอย่างหรือ
ใบรับรองการฝึกวิชาทหารของหน่วยฝึกวิชาทหารมณฑลทหารบกเท่านั้น 



 

- ๓๘ - 
 

(ตัวอย่ำง) 
หนังสือรับรองไปรำชกำรทัพ 

 
 
 
 
ท่ี.……………/……….. 

        
 
 

ทบ. ๑๐๑–๐๔๖ 
 

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

ด้วย .........................................………...........................ประเภท .............................................. 
สังกัด….......................................................มีภูมิล าเนาอยู่ท่ีบ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี.........................................
ถนน.......…..................ต าบล..................................อ าเภอ...............…..................จังหวัด..................................... 
ได้ยื่นค าร้องขอให้กรมสารบรรณทหารบกตรวจสอบประวัติราชการของ...........................……............................. 
และรับรองการไปราชการทัพจึงขอรับรองว่า...............................................................เคยไปราชการทัพดังนี้.- 
 ๑..............................................................……………............................................................... 
 ๒..............................................................……………............................................................... 
 ๓..............................................................……………............................................................... 
 และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ คือ.- 
 ๑……........................................................……………............................................................... 
 ๒..............................................................……………............................................................... 
 ๓..............................................................……………............................................................... 
 
 

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

 
รับรองว่าถูกต้อง 
(ลงช่ือ) ......................................... 
เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบประวัติ 



 

- ๓๙ - 
 

ตัวอย่ำงกำรเขียนใบค ำตอบ 

 

 
 
 
 

ช่ือ นายสมพร พลเยี่ยมให้เขียนให้อ่านออก 

 

ช่องที่๑  ก าหนดไว ้๒  หมายเลข 
เป็นช่องแสดงสถานภาพของผูส้มคัร ฯ 
หมายเลข  ๑ บุคคลพลเรือน 
หมายเลข  ๙ ทหารกองประจ าการ 

นายสมพร พลเยี่ยม 

นายสมพร พลเยี่ยม 

• 

 
ตัวอย่างการเขียนหมายเลข  และ 
ระบายหมายเลขประจ าตัวสอบ 

ในกระดาษค าตอบ 
 

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

 

 

 
 



 

- ๔๐ - 
 

 
สถานีรถไฟ 
บางซ่ือ 

 
 

สถานีรถไฟ 
สานเสน 

ผนวก งแผนที่โดยสังเขปกรมยุทธศึกษำทหำรบก (ยศ.ทบ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนเศรษฐศิริ  รถเมลส์าย ๙ , 
๑๒๕ 

 

ซอยระนอง ๑ 

 

 
 
 
 
 

สถานีต ารวจ 
ดบัเพลิงดุสิต 

 

ถน
นเ
ทอ

ดด
 าริ

 

แยกสะพานควาย 

ถน
นพ

หล
โย
ธิน

  ร
ถเม

ลส์
าย
 ๓
๙,

 ๒
๖,

 ๗
๔ 

ถน
นพ

ระ
รา
ม 
๖ 

  ร
ถเม

ลส์
าย
 ๔
๔ 
แล

ะ ๖
๗ 
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วทิยาลยั 

 
รพ.วชิยัยุทธ ๒ 

 
กรมยุทธศึกษา

ทหารบก  
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