คำแนะนำแนบท้ำยประกำศ
คำชี้แจงกำหนดกำรรำยงำนตัวและกำรเตรียมหลักฐำนของผู้ที่สอบผ่ำนกำรคัดเลือก
แสดงในวันรำยงำนตัวทำสัญญำเข้ำเป็น นนส.ทบ. รุ่นที่ 25
ณ โรงเรียนนำยสิบทหำรบก ค่ำยโยธินศึกษำมหำมงกุฎ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
1. กำหนดกำรรำยงำนตัว
วันที่ 6 พ.ค. 64 เวลำ 0830 – 1200
เวลำ 1300 – 1630
วันที่ 7 พ.ค. 64 เวลำ 0830 – 1200
เวลำ 1300 – 1630
วันที่ 8 พ.ค. 64 เวลำ 0830 – 1200
เวลำ 1300 – 1630
วันที่ 9 พ.ค. 64 เวลำ 0830 – 1200
เวลำ 1300 – 1630
วันที่ 10 พ.ค. 64 เวลำ 0830 – 1200
เวลำ 1300 – 1630
วันที่ 11 พ.ค. 64 เวลำ 0830 – 1200
เวลำ 1300 – 1630
วันที่ 12 พ.ค. 64 เวลำ 0830 – 1200

โควตำทหำรกองประจำกำร
ลำดับที่ B1 - B125
โควตำทหำรกองประจำกำร
ลำดับที่ B126 – B250
โควตำทหำรกองประจำกำร
ลำดับที่ B251 –B375
โควตำทหำรกองประจำกำร
ลำดับที่ B376 – B500
โควตำทหำรกองประจำกำร
ลำดับที่ B501 – B625
โควตำทหำรกองประจำกำร
ลำดับที่ B626 – B750
โควตำทหำรกองประจำกำร
ลำดับที่ B751 – B875
โควตำทหำรกองประจำกำร
ลำดับที่ B876 – B1,000
โควตำทหำรกองประจำกำร
ลำดับที่ B1,001 – B1,125
โควตำทหำรกองประจำกำร
ลำดับที่ B1,126 – B1,250
โควตำทหำรกองประจำกำร
ลำดับที่ B1,251 – B1,375
โควตำทหำรกองประจำกำร
ลำดับที่ B1,376 – B1,500
โควตำทหำรกองประจำกำร
ลำดับที่ B1,501 – B1,588
โควตำบุคคลพลเรือน
ลำดับที่ A1 - A37
เวลำ 1300 – 1630 โควตำบุคคลพลเรือน
ลำดับที่ A38 - A162
วันที่ 13 พ.ค. 64 เวลำ 0830 – 1200 โควตำบุคคลพลเรือน
ลำดับที่ A163 – A287
เวลำ 1300 – 1630 โควตำบุคคลพลเรือน
ลำดับที่ A288 – A397
2. กำรเตรียมหลักฐำนของผู้รำยงำนตัว มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่รับรำยงำนตัว
2.1 รูปถ่ำยขนำด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป แต่งกำยสุภำพ ไม่สวมหมวก (เพื่อติดที่มุมหนังสือสัญญำด้ำนบน
ขวำ 2 รูป, ติดประวัติย่อและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 4 รูป ซึ่งจะได้รับแจกหนังสือสัญญำ ณ รร.นส.ทบ.)
2.2 บัตรประจำตัวสอบ
2.3 ใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (รบ.) วุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่ำ ฉบับตัวจริง ซึ่งแสดงผลกำรศึกษำ
ครบทั้ง 6 ภำคเรียน พร้อมระบุวันที่สำเร็จกำรศึกษำ และเหตุที่ออกจำกสถำนศึกษำ กรณี ม.6
“จบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน”, ปวช. “สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตร ปวช., กศน. “เรียนจบระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย” (ไม่รับแสดงวุฒิที่สูงกว่ำ ม.6)
2.4 บัตรประจำตัวประชำชน
2.5 สำเนำสูติบัตร หรือหนังสือรับรองกำรเกิดซึ่งออกโดยกรมกำรปกครอง (กรณีสูติบัตรสูญหำย)
2.6 สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทุกฉบับ (ถ้ำมีกำรแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งไม่ตรงกับสูติบัตร)
2.7 สำเนำหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรำชกำรทหำร ตำมแต่กรณีของผู้รำยงำนตัว ดังนี้.2.7.1 บุคคลพลเรือน อำยุ 18 ปี – 20 ปี (เกิด พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546) ไม่สำเร็จนักศึกษำวิชำทหำร
(รด.) นำหลักฐำนใบสำคัญลงทะเบียนทหำรกองเกิน (สด.9) (ฉบับจริง)

-22.7.2 บุคคลพลเรือน อำยุ 18 ปี – 20 ปี (เกิด พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546 ) สำเร็จนักศึกษำวิชำทหำร
(รด.) ชั้นปีที่ 3 นำหลักฐำนทะเบียนกองประจำกำร (สด.3) หรือสมุดประจำตัวทหำรกองหนุน
(สด.8) กรณีอยู่ระหว่ำงขึ้นทะเบียนกองประจำกำร ให้นำหลักฐำนใบสำคัญฯ (สด.9) มีตรำ
ประทับจำกศูนย์ฝึกนักศึกษำวิชำทหำร ว่ำอยู่ระหว่ำงกำรนำขึ้นทะเบียนกองประจำกำร และ
หนังสือรับรองจำกศูนย์ฝึกนักศึกษำวิชำทหำรมำแสดง
2.7.3 บุคคลพลเรือน อำยุ 21 ปี – 22 ปี (เกิด พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2543) สำเร็จนักศึกษำวิชำทหำร
(รด.) ชั้นปีที่ 3 นำหลักฐำนทะเบียนกองประจำกำร (สด.3) หรือสมุดประจำตัวทหำรกองหนุน
(สด.8) กรณีอยู่ระหว่ำงขึ้นทะเบียนกองประจำกำร ให้นำหลักฐำนใบสำคัญฯ (สด.9) มีตรำ
ประทับจำกศูนย์ฝึกนักศึกษำวิชำทหำร ว่ำอยู่ระหว่ำงกำรนำขึ้นทะเบียนกองประจำกำร และ
หนังสือรับรองจำกศูนย์ฝึกนักศึกษำวิชำทหำรมำแสดง กรณีผ่ำนกำรตรวจเลือกทหำรกอง
ประจำกำรแล้ว นำใบรับรองผลกำรตรวจเลือกฯ (สด.43) ว่ำจับสลำก “ดำ” หรือ “ปล่อยเพรำะ
ส่งคนร้องขอ” มำแสดง
ไม่รับ บุคคลพลเรือน อำยุ 21 ปี (เกิด พ.ศ. 2543) ซึ่งไม่สำเร็จกำรศึกษำนักศึกษำวิชำทหำร
(รด.) ชั้นปีที่ 3 เนื่องจำกต้องเข้ำรับกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำกองประจำกำร ประจำปี
2564
ไม่รับ บุคคลพลเรือน อำยุ 22 ปี (เกิด พ.ศ. 2542) ซึ่งใบรับรองผลกำรตรวจเลือกฯ (สด.43) ว่ำ
เป็นผู้ได้รับกำรผ่อนผัน
2.7.4 ทหำรกองประจำกำร, พลอำสำสมัคร, อำสำสมัครทหำรพรำน อำยุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2540)
นำใบรับรองผลกำร ตรวจเลือกฯ (สด.43) หรือทะเบียนกองประจำกำร (สด.3) หรือสมุดประจำตัว
ทหำรกองหนุน (สด.8) มำแสดงพร้อมบัตรประจำตัวทหำรกองประจำกำร สำหรับทหำรกองหนุน
ประเภทที่ 1 ให้นำเอกสำรที่รับรองควำม ประพฤติ จำกหน่วยที่สังกัด มำแสดงในวันรำยงำนตัวด้วย
2.8 สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของ บิดำ มำรดำ (ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลง)
2.9 สำเนำหลักฐำนทะเบียนสมรส หรือทะเบียนกำรหย่ำ ของบิดำ มำรดำ (ถ้ำมีกำรสมรสหรือกำรหย่ำ)
กรณีไม่มีทะเบียนกำรสมรสไม่ต้องเตรียมหลักฐำนในส่วนนี้
2.10 สำเนำหลักฐำนหนังสือรับรองกำรตำย มรณบัตร ของบิดำ มำรดำ (ถ้ำมีกำรเสียชีวิต)
2.11 กรณีพบ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย บุคคลใดไม่มีสัญชำติไทย ให้นำหลักฐำนสูติบัตร หรือหนังสือรับรองกำรเกิด
ของบิดำ หรือมำรดำ ของนักเรียน (แล้วแต่กรณี) ซึ่งออกโดยกรมกำรปกครอง เพื่อยืนยันว่ำ บิดำ หรือ
มำรดำ ของนักเรียน เป็นผู้เกิดในประเทศไทย ได้สัญชำติไทยโดยกำรเกิดจริง เช่น ปู่ ไม่ใช่สัญชำติไทย
นำสำเนำสูติบัตร หรือหนังสือรับรองกำรเกิดของบิดำมำแสดง เป็นต้น
2.12 หลักฐำนใบแจ้งย้ำยทะเบียนบ้ำนจำกที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียนมำที่บ้ำนเลขที่ 8/1 ซ.หมู่บ้ำนสวนสน
ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 (ฉบับจริง)
3. กำรเตรียมหลักฐำนของผู้ปกครอง กรณีนักเรียนอำยุไม่ถึง 20 ปี (เกิด พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546)
3.1 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ผู้ปกครอง และคู่สมรส (กรณีผู้ปกครองมีคู่สมรส)
3.2 สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ปกครอง และคู่สมรส (กรณีผู้ปกครองมีคู่สมรส)
3.3 สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง และคู่สมรส (ถ้ำมีกำรเปลี่ยน)
3.4 สำเนำหลักฐำนทะเบียนสมรส หรือทะเบียนกำรหย่ำ ของผู้ปกครอง (ถ้ำมีกำรสมรส หรือกำรหย่ำ)
3.5 สำเนำหลักฐำนหนังสือรับรองกำรตำย มรณบัตร ของคู่สมรส (ถ้ำมีกำรเสียชีวิต)
3.6 หนังสือสัญญำของผู้ปกครอง (ตำมแบบฟอร์ม 1)
3.7 หนังสือยินยอมของคู่สมรส (กรณีผู้ปกครองมีคู่สมรส) (ตำมแบบฟอร์ม 2)

-3ข้อยกเว้น
1. กรณี บิ ดำ หรือมำรดำ เป็ น ผู้ป กครอง ไม่ต้องเตรียมหลักฐำนผู้ ปกครองในส่วนนี้เพิ่มเติม เนื่องจำก
สำมำรถใช้หลักฐำนจำกเอกสำรในส่วนของนักเรียนได้
2. ผู้ปกครอง และคู่สมรสผู้ปกครอง(กรณีผู้ปกครองมีคู่สมรส) ไม่ต้องเดินทำงเข้ำทำสัญญำ ณ โรงเรียน
นำยสิบทหำรบก แต่ขอให้เตรียมหลักฐำนให้นักเรียนผู้รำยงำนตัวให้เรียบร้อย
4. คุณสมบัติและกำรเตรียมหลักฐำนของผู้คำประกัน
4.1 คุณสมบัติ
4.1.1 อำยุไม่เกิน 58 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2506) และปัจจุบันต้องเป็นข้ำรำชกำรประจำอยู่ระหว่ำงกำร
รับรำชกำร
4.1.2 เป็นข้ำรำชกำรทหำร ตำรวจ ชั้นสัญญำบัตร หรือเป็นข้ำรำชกำร เทียบเท่ำ ระดับ 3 ขึ้นไป
(พนักงำนบริษัท, พนักงำนรัฐวิสำหกิจ, ข้ำรำชกำรกำรเมือง ฯลฯ ไม่สำมำรถค้ำประกันได้)
4.2 หลักฐำน
4.2.1 สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส (กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส)
4.2.2 สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุล ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส (กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส) (ถ้ำมี)
4.2.3 สำเนำหลักฐำนทะเบียนสมรส หรือทะเบียนกำรหย่ำ (ถ้ำมี)
4.2.4 สำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรผู้ค้ำประกัน (ไม่หมดอำยุ)
4.2.5 หนังสือสัญญำค้ำประกันของผู้รับรอง (ตำมแบบฟอร์ม 3) จำนวน 2 ชุด
4.2.6 หนังสือยินยอมของคู่สมรส (กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส) (ตำมแบบฟอร์ม 4) จำนวน 2 ชุด
4.2.7 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชำมีข้อควำมสำคัญ ระบุ ชื่อ – สกุล, ตำแหน่ง, ระดับเงินเดือนของ
ผู้ค้ำประกันในปัจจุบัน (ตำมแบบฟอร์ม 5) ทั้งนี้สำมำรถใช้รูปแบบหนังสือรับรองของส่วนรำชกำร
ของตนเองได้ ผู้ค้ำประกัน 1 คน สำมำรถค้ำประกันนักเรียนได้ไม่เกิน 2 คน กรณีค้ำประกัน
นักเรียน 2 คน ต้องจัดทำหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชำเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ ( ค้ำประกัน 1 คน
ต่อ 1 ฉบับ)
4.2.6.1 ข้ำรำชกำรทหำร ตำรวจ ชั้นสัญญำบัตร รับรองโดยผู้บังคับบัญชำ ระดับ ผู้บังคับกองพัน
หรือเทียบเท่ำขึ้นไป
4.2.6.2 ข้ำรำชกำร เทียบเท่ำ ระดับ 3 ขึ้นไป รับรองโดยผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ของตนเอง กรณีผู้ค้ำเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร ให้รับรองโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำร ซึ่งสูงขึ้น
ไป 1 ระดับ
ข้อยกเว้น
1. กรณี บิดำ หรือมำรดำ เป็นผู้ค้ำประกัน ให้เตรียมหลักฐำนในส่วนของผู้ค้ำประกันเพิ่มเติมเฉพำะ
ข้อ 4.2.4 ถึง 4.2.7 โดยไม่ต้องเตรียมหลักฐำนผู้ค้ำประกันข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.3 เนื่องจำกสำมำรถใช้หลักฐำน
จำกเอกสำรในส่วนบิดำมำรดำของนักเรียนได้
2. ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสผู้ค้ำประกัน(กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส) ไม่ต้องเดินทำงเข้ำทำสัญญำ
ณ โรงเรียนนำยสิบทหำรบก แต่ขอให้เตรียมหลักฐำนให้นักเรียนผู้รำยงำนตัวให้เรียบร้อย
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ข้อเน้นยำ เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ (COVID – 19) โรงเรียนนำยสิบทหำรบก ได้กำหนด
มำตรกำรป้องกัน ดังนี้.1. จำกัดบุคคลเข้ำพื้นที่ ณ จุดรำยงำนตัวตรวจหลักฐำนทำสัญญำ เฉพำะนักเรียนผู้รำยงำนตัวเท่ำนั้น
2. กรณีผู้รำยงำนตัวเดินทำงโดยยำนพำหนะส่วนตัว ได้จำนวน 1 คัน สำหรับญำติของนักเรียนขอควำม
ร่วมมือให้ไม่เกิน 1 คน ต่อผู้มำรำยงำนตัว เนื่องจำกหน่วยต้องจัดสถำนที่ตำมมำตรกำรป้องกันโรค
3. ผู้ที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำพื้นที่โรงเรียนนำยสิบทหำรบก นักเรียนต้องแต่งชุดนักเรียน หรือ นักศึกษำ
หรือ ชุดสุภำพ (ไม่สวมรองเท้ำแตะ) ทหำรกองประจำกำร แต่งกำย เครื่องแบบฝึกพรำง
4. ทุกคนต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย ผ่ำนจุดคัดกรองที่หน่วยได้เตรียมไว้
5. กำรเข้ำพื้นที่โรงเรียนนำยสิบทหำรบก ต้องอยู่ในวันและช่วงเวลำที่กำหนดให้รำยงำนตัว หำกเดินทำง
มำถึงก่อนช่วงเวลำที่กำหนดตำมประกำศของ กรมยุทธศึกษำทหำรบก ไม่อนุญำตให้เข้ำพื้นที่ จนกว่ำจะถึง
ช่ว งเวลำที่กำหนด ส ำหรับ กรณี กำรเข้ำรำยงำนตัวของหน่วย ซึ่งนำทหำรกองประจำกำรเป็น ภำพรวมเข้ำ
รำยงำนตัวขอให้ติดต่อประสำนกำรปฏิบัติกับเจ้ำหน้ำที่ตำมหมำยเลขติดต่อในแนบท้ำยประกำศผลสอบ
6. ให้นักเรียนเตรียมหน้ำกำกอนำมัย เพื่อใช้งำนในระหว่ำงศึกษำ จำนวน คนละไม่น้อยกว่ำ 50 ชิ้น
7. ให้ผู้สอบผ่ำนติดตำมประกำศของ กรมยุทธศึกษำทหำรบก (เพิ่มเติม) ภำยใน 24 ชั่วโมง ก่อนกำรปฏิบัติ
ซึ่งอำจมีคำแนะนำเพิ่มเติม หรือกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดกำร สถำนที่ หรืออื่นๆ ทั้งนี้ให้ยึดถือประกำศครั้งสุดท้ำย
เป็นสำคัญ
8. ผู้ไม่มำรำยงำนตัวตำม วัน เวลำ ที่กำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์ (ตำมที่ ยศ.ทบ. กำหนด)
9. ผู้อำนวยกำรกองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร กรมยุทธศึกษำทหำรบก/กรรมกำรเลขำนุกำร สำมำรถ
พิจำรณำดำเนินกำรเพิ่มเติมตำมสั่งกำรของประธำนกรรมกำรอำนวยกำรได้เท่ำที่จำเป็น และไม่ขัดต่อระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
กรณีมีปัญหำข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรเตรียมหลักฐำน ต้องกำรสอบถำม สำมำรถติดต่อได้ที่
1. พ.อ. สุพัฒน์
มังครำช
หมำยเลขโทรศัพท์ 08 1907 4135
2. ร.อ. เสนอ
มนอ่อน
หมำยเลขโทรศัพท์ 08 5190 2515
3. ร.อ. สมบัติ
ทรัพย์ศิลป์
หมำยเลขโทรศัพท์ 09 3545 2941
4. ร.ท. ยุทธนำ
สำยงำม
หมำยเลขโทรศัพท์ 09 6849 6794
5. จ.ส.ท. ลิขสิทธิ์ พลอยสีขำ
หมำยเลขโทรศัพท์ 09 2598 7564
6. จ.ส.ต. ศักรินทร์ ปำนกุล
หมำยเลขโทรศัพท์ 08 7414 2095
7. จ.ส.ต. ศรีธนำ พันธุ์ประสิทธิ์เวช
หมำยเลขโทรศัพท์ 09 4892 4226
8. ส.อ. ณัฐภูมิ
วำดประเสริฐ
หมำยเลขโทรศัพท์ 09 8287 7449
9. ส.ท. นพรักษ์
ทองตัด
หมำยเลขโทรศัพท์ 08 1728 1247
10. ส.ท. ธนกร
เอกจีน
หมำยเลขโทรศัพท์ 08 0058 2789
กรณีมีปัญหำข้อสงสัยเกี่ยวกับประวัติอำชญำกรรม
สำมำรถติดต่อสอบถำม พ.อ.ณพวัฒน์ ประสำทเขตกำร ฝธน.ยศ.ทบ. โทร. 09 2396 9355
ตรวจถูกต้อง
พันเอก
(พงษ์ศักดิ์ คิ้วนำง)
ผู้อำนวยกำรกองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร
กรมยุทธศึกษำทหำรบก
20 เมษำยน 2564

(แบบฟอร์ม 1)

หนังสือสัญญำของผู้ปกครอง
เขียนที่…………………………………….…
วันที่…………เดือน………….……..…พ.ศ…......……
ข้ำพเจ้ำ……………………………………………...……………อำยุ……........…ปี สัญชำติ………..........
อยู่บ้ำนเลขที่……………………….....……..หมู่ที่….........…………….….ตรอก/ซอย….............………………………….
ถนน……………………….............…………………………..ตำบล/แขวง……..................…………………………………..…
อำเภอ/เขต………………………..……..............……………..จังหวัด…………................………………………………..……
อำชีพ……………………..................…………………….สถำนที่ทำงำน………………………………….............…………….
ตำแหน่ง………………………………..........….......………….สังกัด…………………………...................………………………
(กระทรวง, กรม, กอง, บริษัท หรือห้ำงร้ำน)
บัตรประจำตัว (ข้ำรำชกำร, ประชำชน) เลขที่…….…………...………ออกให้โดย (อำเภอ/เขต, หรือส่วนรำชกำร)

………………...………....……………วันที่ออกบัตร…………..........……………..บัตรหมดอำยุ…………............………….
เป็นผู้ปกครองของ……………………….................…………………………..ผู้สมัครเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก
โดยมีฐำนะเป็น…...………………………..ของผู้สมัคร
ขอทำหนังสือให้ไว้ต่อกองทัพบก ดังต่อไปนี.ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้………………………………...........…………………….……..สมัครเข้ำเป็น
นักเรียนนำยสิบทหำรบก และทำสัญญำกับกองทัพบกได้
ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำทรำบข้อควำมในสัญญำของผู้สมัครเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบกตำมที่
(ผู้สมัคร) ……………………………...………………………………………………………....……………...ได้ลงนำมใน
สัญญำดังกล่ำวเมื่อวันที่…………………...………………..โดยตลอดแล้ว และข้ำพเจ้ำยินยอมให้
...................................……………………………………………………………….....ลงนำมในสัญญำสมัครเข้ำเป็น
นักเรียนนำยสิบทหำรบกได้
ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำให้สัญญำว่ำถ้ำ (ผู้สมัคร)……………………….........…………..…………………..…
ที่ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ปกครองต้องออกจำกควำมเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบกเพรำะ.ก. หลักฐำนและข้อควำมที่กล่ำวไว้ในใบสมัครสอบคัดเลือก หรือในสัญญำ
ของผู้สมัครเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก ปรำกฏภำยหลังเป็นควำมเท็จ
ข. ลำออกจำกควำมเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก

- 2 ค. ถู ก ถอนทะเบี ย นจำกควำมเป็ น นั ก เรี ย นนำยสิ บ ทหำรบก (เว้ น กำรถอน
ทะเบี ยนเพรำะตำยหรื อป่ วยจนไม่ส ำมำรถเป็ น นั กเรียนนำยสิบ ทหำรบกต่ อไปได้ ตำมควำมเห็ น ของ
กรรมกำรแพทย์ ซึ่งประกอบ ด้วยแพทย์ทหำรอย่ำงน้อย 3 นำย ลงควำมเห็น) หรือถูกไล่ออก
ข้ำพเจ้ำยอมชดใช้ค่ำเบียเลียง เงินเดือน ค่ำหนังสือตำรำเรียนและเครื่องเขียน ค่ำเครื่อง
แต่งกำย และเครื่องใช้ต่ำง ๆ ที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้, รวมทังค่ำอำวุธยุทโธปกรณ์ที่สูญหำยหรือชำรุด (ถ้ำมี)
จนครบถ้วนตำมจำนวนเงินที่ทำงรำชกำรแจ้งให้ทรำบ โดยจะชำระให้เสร็จสินภำยใน 30 วัน นับแต่
วันที่ทำงรำชกำรแจ้งให้ทรำบ
ข้อ 4. เมื่ อ (ผู้ สมั ค ร)..………………………...…….................………………..สำเร็ จกำรศึก ษำ
ตำมหลักสูตรของนักเรียนนำยสิบทหำรบกแล้วรับรำชกำรยังไม่ครบกำหนด 3 ปี นับตังแต่วันที่ทำง
รำชกำรมีค ำสั่งบรรจุเข้ำรับรำชกำร หรือกระทำควำมผิดจนหน่วยต้นสังกัดต้องปลดออกจำกรำชกำร
ข้ำพเจ้ำยอมรับชดใช้เงิน ค่ำปรับค่ำเสียหำยให้กองทัพบกเป็น เงินปีละ 5,000 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน)
ตำมจำนวนปีที่ยังรับรำชกำรไม่ครบ (รับรำชกำรไม่ครบปีไม่นับเวลำรับรำชกำรในปีนัน) ภำยใน 30 วัน
นับแต่วันที่ทำงรำชกำรแจ้งให้ทรำบ (เว้นกรณีถึงแก่กรรมหรือป่วยจนไม่สำมำรถจะรับรำชกำรต่อไปได้
ตำมควำมเห็นของกรรมกำรแพทย์ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ทหำรอย่ำงน้อย 3 นำย ลงควำมเห็น)
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำของผู้ปกครองนีโดยตลอดแล้ว จึงลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน
ลงชื่อ………………………………………….ผู้ให้สัญญำ
(…………………………………….……)
ลงชื่อ……………………………….…………พยำน
(……………………………...…………..)
ลงชื่อ……………….…………………………พยำน
(………………………………………….)
หมำยเหตุ

ใช้เฉพำะผู้สมัครเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบกที่มีอำยุยังไม่บรรลุนิติภำวะเท่ำนัน

(แบบฟอร์ม 2)

หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรทำนิติกรรม
(สำหรับคู่สมรสของผู้ได้รับควำมยินยอมให้เป็นผู้ปกครอง)

เขียนที่…………………………………
วันที่…....….เดือน……..…..……..พ.ศ……..…..
ข้ำพเจ้ำ…………………………………………….................………..……..……………ผู้ให้ควำม
ยินยอม อยู่บ้ำนเลขที่……………….....…………หมู่ที่…………...........…..ตรอก/ซอย………........……………...……
ถนน………………………………………ตำบล/แขวง………..……………………อำเภอ/เขต………………………….……
จังหวัด…………………….……....……อำชีพ..………………………สถำนที่ทำงำน…………..........……..……………………
ตำแหน่ง…………………………………….................………….สังกัด…………….................…………………………………..
บัตรประจำตัว (ข้ำรำชกำร, ประชำชน) เลขที…
่ ……...……….……….…ออกให้โดย (อำเภอ/เขต, หรือส่วนรำชกำร)
……………………………………………......นที่ออกบัตร………...............………..บัตรหมดอำยุ……………...........………
ข้ำพเจ้ำเป็น (สำมี, ภรรยำ) ของ………………………......……….………….….…….ตำมกฎหมำย
ยินยอมให้ทำสัญญำเป็นผู้ปกครองให้กับ……………………….........…………………………………….ซึ่งสมัครเข้ำเป็น
นักเรียนนำยสิบทหำรบกได้
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน
(ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ให้ควำมยินยอม
(…………………………………..…..)
(ลงชื่อ)……………………………………..พยำน
(…………………………..………….)
(ลงชื่อ)……………………………………..พยำน
(………………………………………)

หมำยเหตุ ถ้ำผู้ได้รับควำมยินยอมเป็นโสด หรือมีกำรหย่ำร้ำง หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม หนังสือนีไม่ต้องใช้

(แบบฟอร์ม 3 )

หนังสือสัญญำคำประกันของผู้รับรอง
เขียนที่…………………………..………
วันที…
่ …..….เดือน………………...….พ.ศ…...…..…
ข้ำพเจ้ำ………………………..…………………..……....……อำยุ…........….ปี สัญชำติ….......…………
อยู่บ้ำนเลขที่.......………………..……………..หมู่ที่…..............……….ตรอก/ซอย…………………………….......……….
ถนน………...……………………ตำบล/แขวง…………..................…………อำเภอ/เขต………............…………….....…
จังหวัด……….………………….……อำชีพ…………………………สถำนที่ทำงำน………………….…………………………….
ตำแหน่ง………………………….................………………สังกัด…………….................……………………………….……..…
บัตรประจำตัว (ข้ำรำชกำร, ประชำชน) เลขที…
่ …………..…………...ออกให้โดย (อำเภอ/เขต, หรือส่วน
รำชกำร)………………………........วันที่ออกบัตร……..........……………….บัตรหมดอำยุ………............…….……
ขอทำหนังสือให้ไว้ต่อกองทัพบก ดังต่อไปนี.ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบกำรทำหนังสือสัญญำของผู้สมัคร ลงวันที่...…เดือน……....พ.ศ….
ระหว่ำง (ผู้สมัคร)….……………...……………..........................……………………………………………….กับ
กองทัพบกและได้รับทรำบข้อควำมตำมสัญญำดังกล่ำวนันทุกประกำรแล้ว
ข้อ 2. ถ้ำ (ผู้สมัคร)......………………………..………………….….ประพฤติผิดสัญญำที่ได้ทำไว้
กับกองทัพบก ตำมข้อ 1. ของหนังสือสัญญำคำประกันของผู้รับรอง ซึ่งทำงกองทัพบกจะต้องเรียกเงิน
ชดใช้จำก (ผู้สมัคร)...………………..…………………...…………….……เป็นจำนวนเงินเท่ำใด ข้ำพเจ้ำยอมรับ
ชดใช้แทน (ผู้สมัคร) ……………………………………….............………….………..……ก่อนจนครบถ้วนภำยใน
กำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ทำงรำชกำรแจ้งให้ทรำบ โดยที่ทำงรำชกำรไม่จำเป็นต้องเรียกชำระเอำจำก
(ผู้สมัคร) ………………………………………………….................................................................................…..…….
ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำจะถอนตัวออกจำกควำมเป็นผู้ คำประกัน ผู้สมัครเข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบ
ทหำรบกได้ ต่อเมื่อข้ำพเจ้ำหำผู้อื่นเป็นผู้คำประกันแทน และเจ้ำกรมยุทธศึกษำทหำรบกตกลงรับผู้คำ
ประกันคนใหม่แทนแล้ว

- 2 ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำไม่พ้นควำมรับผิดชอบตำมสัญญำคำประกันนี
ในกรณีที่ (ผู้สมัคร)
.....................………………….…………………………………..…….ได้ทำสัญญำให้ไว้แก่กองทัพบกโดยควำมสำคัญผิด
หรือมิได้เป็นไปตำมบทบัญญัติว่ำด้วยควำมสำมำรถของบุคคลตำมกฎหมำยแจ้งให้ทรำบ
ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำของผู้รับรองนีโดยตลอดแล้ว จึงลง
ลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน
ลงชื่อ………………………………………….ผู้ให้สัญญำ
(………………………..…………………)
ลงชื่อ………………………………………….พยำน
(…….………………………...…………..)
ลงชื่อ…….……………………………………พยำน
(…………………..………………...…….)
ในกรณีที่เป็นโสดหรือมีกำรหย่ำร้ำง หรือคู่สมรสถึงแก่กรรมแล้ว ให้ผู้รับรองทำเครื่องหมำย
/ หรือ X ลงใน
หน้ำข้อควำมที่ต้องกำรแสดงให้ทรำบพร้อมกับลงนำมรับรองไว้เป็นหลักฐำน
ข้ำพเจ้ำยังไม่ได้ทำกำรสมรส (โสด)
ข้ำพเจ้ำได้ทำกำรหย่ำร้ำงกับคู่สมรสของข้ำพเจ้ำแล้ว
คู่สมรสของข้ำพเจ้ำได้ถึงแก่กรรมแล้ว
ลงชื่อ…………………………………..ผู้ให้สัญญำ
(….………………..………………)

หมำยเหตุ พยำน คือ บุคคลซึ่งรู้เห็นขณะทำสัญญำ โดยเป็นผู้บรรลุนิติภำวะ

(แบบฟอร์ม 4 )

หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรทำนิติกรรม
(สำหรับคู่สมรสของผู้ที่จะเป็นผูท้ ำหนังสือสัญญำคำประกันของผู้รับรอง)

เขียนที่…………………………………..
วันที่……...…เดือน……….…..……พ.ศ……..….
ข้ำพเจ้ำ……………………………..………………..……….................………………ผู้ให้ควำมยินยอม
ตังบ้ำนเรือนอยู่บ้ำนเลขที่………............…………….หมู่ที่………….......….ตรอก/ซอย……………...………………...…
ถนน…………………………………ตำบล/แขวง………………………………………อำเภอ/เขต…………......…..……………
จังหวัด……………………….…………..อำชีพ……………………………สถำนทีท่ ำงำน………………....………………………
ตำแหน่ง…………………………………………...….........……สังกัด………....................……………………………..………..
บัตรประจำตัว (ข้ำรำชกำร, ประชำชน) เลขที่……..…..………………ออกให้โดย (อำเภอ/เขต, หรือส่วนรำชกำร)
………………………….…………..……...วันที่ออกบัตร…………..............……….บัตรหมดอำยุ…….…................………
ข้ำพเจ้ำเป็น (สำมี, ภรรยำ) ของ………………………….……........……………………ตำมกฎหมำย
ยินยอมให้ทำสัญญำคำประกันให้กับ………………………………………………........………..ซึ่งสมัครเข้ำเป็น
นักเรียนนำยสิบทหำรบกได้
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน
ลงชื่อ……………………………………….ผู้ให้ควำมยินยอม
(………………….…….………………)
ลงชื่อ……………………………………….พยำน
(…………………………...…………..)
ลงชื่อ………………………….……………พยำน
(……………….………………...…….)

หมำยเหตุ ถ้ำผู้รับรองเป็นโสด หรือมีกำรหย่ำร้ำง หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม หนังสือนีไม่ต้องใช้

(แบบฟอร์ม 5 )
ตัวอย่ำงหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชำ (สำหรับผู้คำประกัน)

ที่ กห ๐๔๖๑.๑/๑๒๓

กองพันนักเรียนนำยสิบ กรมนักเรียน
โรงเรียนทหำรรำบ ศูนย์กำรทหำรรำบ
ค่ำยธนะรัชต์ อำเภอปรำณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160
20 เมษำยน 2564

เรื่อง

รับรองกำรเป็นข้ำรำชกำรประจำกำร

เรียน

ผู้บัญชำกำรโรงเรียนนำยสิบทหำรบก

ข้ำพเจ้ำ พันโท ชำติตระกำร บุญล้นฟ้ำ ตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันนักเรียนนำยสิบ
กรมนั กเรียน โรงเรียนทหำรรำบ ขอรับ รองว่ำ พั นตรี นักรบ เชื้อชำติไทย ตำแหน่ง ผู้ บังคับ
กองร้อยนักเรียนนำยสิบ กองพันนักเรียนนำยสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนทหำรรำบ รับเงินเดือน ระดับ
น.2 ชั้น 29/เม.ย.63 (38,750.-บำท) เป็นข้ำรำชกำรประจำกำร และขณะนี้ยังรับรำชกำรอยู่จริง
จึงเรียนมำเพื่อกรุณำทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
พันโท
(ชำติตระกำร บุญล้นฟ้ำ)
ผู้บังคับกองพันนักเรียนนำยสิบ
กรมนักเรียน โรงเรียนทหำรรำบ
หมายเหตุ
1. ต้องเป็นหนังสือรำชกำรของหน่วย ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ (สำมำรถใช้แบบฟอร์มตำมรูปแบบ
หนังสือของหน่วยงำนตนเองได้)
2. ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับหน่วยต้นสังกัด ระดับ ผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่ำขึ้นไป
3. เอกสำรฉบับนี้ ให้นำฉบับตัวจริงไปมอบให้เจ้ำหน้ำที่ ในวันที่ทำหนังสือสัญญำและรำยงำยตัวเข้ำเป็น
นักเรียนนำยสิบทหำรบก
4. ผู้ค้ำประกัน 1 คน สำมำรถค้ำประกันได้ 2 คน กรณีค้ำประกัน 2 คน ให้ใช้เอกสำรฉบับตัว
จริงทั้ง 2 ฉบับ (ห้ำมถ่ำยสำเนำ)

คำแนะนำแนบท้ำยประกำศ
แผนกำรรับรำยงำนตัว นนส. เหล่ำ ร. หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 45 ประจำปี 2564
หน่วย รร.ร.ศร.
รร.ร.ศร. กำหนดแผนกำรรับรำยงำนตัว นนส. เหล่ำ ร. หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 45 ประจำปี 2564
จำนวน 750 นำย และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรกำรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ดังนี้
1. วัน รำยงำนตั ว : วัน ที่ 1 – 5 พ.ค. 64 สถำนที่ อำคำรห้ อ งเรี ย นหมำยเลข 1 ของ
พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. ต.เขำน้อย อ.ปรำณบุรี จว.ประจวบคีรีขัน ธ์ 77160 โดยแต่ละวันรับรำยงำนตัว
ห้วงเช้ำ จำนวน 75 นำย และห้วงบ่ำย จำนวน 75 นำย ตำมลำดับ/หมำยเลข/รำยชื่อที่ ยศ.ทบ. ประกำศ
ผลกำรสอบคัดเลือก กำรแต่งกำยของ นนส. ชุดฝึกพรำงพับแขน หรือชุดสุภำพ
2. กำหนดกำรรำยงำนตัว (นนส.)
2.1 วันที่ 1 พ.ค. 64
เวลำ 0800 – 1200 ลำดับ/หมำยเลข C 1 ถึง C 75
เวลำ 1300 – 1600 ลำดับ/หมำยเลข C 76 ถึง C 150
2.2 วันที่ 2 พ.ค. 64
เวลำ 0800 – 1200 ลำดับ/หมำยเลข C 151 ถึง C 225
เวลำ 1300 – 1600 ลำดับ/หมำยเลข C 226 ถึง C 300
2.3 วันที่ 3 พ.ค. 64
เวลำ 0800 – 1200 ลำดับ/หมำยเลข C 301 ถึง C 375
เวลำ 1300 – 1600 ลำดับ/หมำยเลข C 376 ถึง C 450
2.4 วันที่ 4 พ.ค. 64
เวลำ 0800 – 1200 ลำดับ/หมำยเลข C 451 ถึง C 525
เวลำ 1300 – 1600 ลำดับ/หมำยเลข C 526 ถึง C 600
2.5 วันที่ 5 พ.ค. 64
เวลำ 0800 – 1200 ลำดับ/หมำยเลข C 601 ถึง C 675
เวลำ 1300 – 1600 ลำดับ/หมำยเลข C 676 ถึง C 750
ส ำหรับ ล ำดั บ กำรรำยงำนตัว ดั งกล่ ำวข้ ำงต้น หน่ ว ยสำมำรถปรับ จำนวนผู้ รำยงำนตั ว
กับ รร.ร.ศร. ได้ตำมควำมเหมำะสม
3. ก ำหนดให้ ผู้ รำยงำนตัว (นนส.) จ ำนวน 1 นำย เท่ ำนั้ น ซึ่งจะต้ อ งสวมใส่ ห น้ ำกำก
อนำมัย, จัดเตรียมเจลล้ำงมือ และ/หรือ แอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อเป็นส่วนตัว รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรกำรกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) อย่ำงเคร่งครัด โดยเดินทำงเข้ำ
ค่ำยธนะรัช ต์ทำงประตูด้ำนหน้ ำ (ติดกับ ถนนเพชรเกษม) และต้องผ่ ำนจุดคัดกรองที่ 1 (COVID – 19)
เท่ำนั้น และเดินทำง ตำมเส้นทำงที่กำหนดไปยังจุดคัดกรองที่ 2 (พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร.) ตำม ผนวก ก
และ ผนวก ข (รำยละเอียดสถำนที่รับรำยงำนตัว นนส.) เส้นทำงกำรรำยงำนตัว
4. กำรติดตำมข่ำวสำร/ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดกำรปฏิบัติในกำรรับรำยงำนตัว , กำร
เขียนหนังสือสัญญำ และกำรจัดเตรียมหลักฐำนสำหรับกำรรำยงำนตัว ดังนี้
4.1 ทำงเว็บไซต์ ยศ.ทบ. www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร)

/4.2 แอพพลิเคชั่นไลน์…

-24.2 แอพพลิเคชั่นไลน์ “รำยงำนตัว นนส. เหล่ำ ร. รุ่นที่ 45” โดยกำรแสกนคิวอำร์โค้ด
อนุญำตให้เข้ำกลุ่มไลน์ได้เฉพำะตัว นนส. เท่ำนั้น

4.3 กำรติดต่อทำงโทรศัพท์กับเจ้ำหน้ำที่ของ พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. โดยตรง
4.3.1 ลำดับ/หมำยเลข C 1 – C 150 ติดต่อ จ.ส.อ. จิโรจ สุภำนนท์
โทร 08 7119 2531
4.3.2 ลำดับ/หมำยเลข C 151 – C 300 ติดต่อ จ.ส.อ. สุกรี แปแนะ
โทร 08 6956 6907
4.3.3 ลำดับ/หมำยเลข C 301 – C 450 ติดต่อ จ.ส.อ. สุไลมำน ลำเตะ
โทร 08 3317 6491
4.3.4 ลำดับ/หมำยเลข C 451 – C 600 ติดต่อ จ.ส.อ. สมพล วงศ์กันทำ
โทร 06 1379 0590
4.3.5 ลำดับ/หมำยเลข C 601 – C 750 ติดต่อ จ.ส.อ. ป้อม ใจรื่น
โทร 08 7667 8622
4.3.6 ติ ดต่ อสอบถำมเส้ นทำงและเรื่ องเกี่ ยวกั บ กำรเงิน ที่ ร.ต. ชำลี ศรี พุ ทธำ
ตำแหน่ง ฝอ.1 พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. โทร 09 8295 3235
4.3.7 ติ ดต่ อสอบถำมจุ ดคั ดกรองที่ 1 (COVID – 19) พ.ท. วิ เชี ยร กำญจนสิ ริ
วิโรจน์ โทร 08 0928 4372 และ ส.ท. กิตติธัช จืนทอง โทร 09 4575 6793
5. กำรจัดเตรียมหลั กฐำนเพื่อกำรทำสั ญญำเข้ำเป็น นนส. : ตำม ผนวก ค ที่แนบ กรณี มี
ข้อสงสัยให้สอบถำมเจ้ำหน้ำที่ พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. ทำงโทรศัพท์ตำมข้อ 4.3 (ตำมลำดับ/หมำยเลขที่
กำหนด) หรือสอบถำมกลุ่มไลน์ “รำยงำนตัว นนส. เหล่ำ ร. รุ่นที่ 45” และกรุณำใช้คำพูดสุภำพ
6. กำหนดให้ผู้รำยงำนตัว นนส. (ทุกนำย) นำคุณวุฒิกำรศึกษำ กำรจบกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ มำแสดงในวันรับรำยงำนตัว หำกมิได้นำมำจะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำ
รับกำรศึกษำ นนส. เหล่ำ ร. รุ่นที่ 45 ทันที
7. กำรรำยงำนตัวมีอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
7.1 ขั้นตอนที่ 1 รำยงำนตัวในระบบออนไลน์พร้อมอัพโหลดเอกสำรหลักฐำนเข้ำระบบ
ออนไลน์ ข อง รร.ร.ศร. ตำมลิ ง ก์ https://forms.gle/hz9PpqqThJF6F5NZ7 ใช้ Gmail ในกำร Login
เข้ำสู่ระบบเพื่ออัพโหลดเอกสำรหลักฐำน เท่ำนั้น
/7.1.1 กำรลงเอกสำร...

-37.1.1 กำรลงเอกสำรหลักฐำนให้อัพโหลดเป็นไฟล์ .PDF เท่ำนั้น และกำหนดให้
ไฟล์ละไม่เกิน 10 mb
7.1.2 ภำพถ่ำยใบหน้ำตรงให้อัพโหลดเป็นไฟล์ .JPEG เท่ำนั้น
7.2 ขั้นตอนที่ 2 รับตัวเข้ำฝึกอบรม
8. กำรเขียนหนั งสื อสั ญญำ : ตำม ผนวก ง ที่แนบ (สำมำรถดำวน์โหลด) กรณี มีข้อสงสั ย
ให้สอบถำมเจ้ำหน้ำที่ พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. ทำงโทรศัพท์ตำมข้อ 4.3 (ตำมลำดับ/หมำยเลขที่กำหนด)
หรือสอบถำมกลุ่มไลน์ “รำยงำนตัว นนส. เหล่ำ ร. รุ่นที่ 45” และกรุณำใช้คำพูดสุภำพ
9. ให้ผู้สอบผ่ำนติดตำมประกำศของ กรมยุทธศึกษำทหำรบก (เพิ่มเติม) ภำยใน 24 ชั่วโมง
ก่อนกำรปฏิบัติ ซึ่งอำจมีคำแนะนำเพิ่มเติม หรือกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดกำร สถำนที่ หรืออื่นๆ ทั้งนี้ให้ยึดถือ
ประกำศครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
10. ผู้ไม่มำรำยงำนตัวตำม วัน เวลำ ที่กำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์ (ตำมที่ ยศ.ทบ. กำหนด)
11. ผู้ อ ำนวยกำรกองคั ดสรรและพั ฒ นำบุ คลำกร กรมยุ ทธศึ กษำทหำรบก/กรรมกำร
เลขำนุกำร สำมำรถพิจำรณำดำเนินกำรเพิ่มเติมตำมสั่งกำรของประธำนกรรมกำรอำนวยกำรได้เท่ำที่จำเป็น
และไม่ขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กรณีมีปัญหำข้อสงสัยเกี่ยวกับประวัติอำชญำกรรม
สำมำรถติดต่อสอบถำม พ.อ.ณพวัฒน์ ประสำทเขตกำร ฝธน.ยศ.ทบ. โทร.09 2396 9355

ตรวจถูกต้อง
พันเอก
(พงษ์ศักดิ์ คิ้วนำง)
ผู้อำนวยกำรกองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร
กรมยุทธศึกษำทหำรบก
20 เมษำยน 2564

ผนวก ก แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางการรายงานตัวของ นนส. เหล่า ร. รุ่นที่ 45 ประจาปี 2564
จว.เพชรบุรี

แผนกขนส่ง

วงเวียน

( พระพุทธรูป )
กองการศึกษา

โรงรถ

จุดคัดกรองที่ 2 บริเวณทางเข้า
พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร.

ยย.กบร.ศร.

หมายเหตุ
การปฏิบัติของผู้รายงานตัว
และผู้ติดตามทุกคน
- ต้องสวมหน้ากากอนามัย
- ต้องผ่านจุดคัดกรองที่ 1-2
- ต้องเดินทางตามเส้นทางที่
กาหนดเท่านั้น
- ต้องปฏิบัติตามคาแนะนา
ของเจ้าหน้าที่ตามจุดคัด
กรองที่กาหนดอย่าง
เคร่งครัด
- เดินทางเข้า-ออกโดยใช้
เส้นทางเดิม และไม่หยุดแวะ
พักหรือซื้อของระหว่างทาง
จุดคัดกรองที่ 1
บริเวณหน้าค่ายธนะรัชต์
(กองรักษาการณ์ ศร.)

บ้านพัก
นายทหารฯ

ตรวจถูกต้อง
พ.ท.
(วิเชียร กาญจนสิรวิ ิโรจน์ )
นายทหารฝ่ายกาลังพล ธก.กพ.รร.ร.ศร.

ผนวก ข แผนผังการรับรายงานตัว นนส.เหล่า ร. ประจาปีการศึกษา 2564
จุดลงรถ
ห้องเรียนเทคโนโลยี

จุดรับรายงานตัว และจุดคัดกรอง
ห้องเรียนหมายเลข 15

ห้ห้อองเรี
งเรียยนน ๔4

ห้องเรียน 3

ทิศเหนือ

ห้องเรียน 2

ห้องเรียน 1

ตรวจหลักฐาน

ตรวจหลักฐาน

ศาลพระภูมิ

สนามฟุตบอล

ป้ายหน่วย

กองอานวยการ

จุดคัดตรวจ
สารเสพติด
และจุดคัด
แยกกองร้อย

บก.พัน.นนส.ฯ
หมายเหตุ
1. ผู้ที่มารายงานตัว สวมหน้ากากอนามัยทุกนาย
2. ผู้มารายงานตัว จะต้องผ่านจุดคัดกรองกองพัน และจะต้องเดินทางมารายงานตัวตามเส้นทางลูกศรเท่านั้น
3. ผู้มารายงานตัว จะต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ตามจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ท.วิเชียร กาญจนสิริวิโรจน์
( วิเชียร กาญจนสิริวิโรจน์ )
นายทหารฝ่ายกาลังพล ธก.กพ.รร.ร.ศร.

ผนวก ค รายการหลักฐานเพื่อการทาหนังสือสัญญาเข้าเป็น นนส. เหล่า ร.
ยศ, ชื่อ-สกุล ...............................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด .............................................................................. อำยุ .......................... ปี
หมำยเลขประจ้ำตัว(สิบหลัก) ................................................................................................
หมำยเลขประจ้ำตัวประชำชน ..............................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์ ผู้ปกครอง .............................................................................................
ผู้ค้ำประกัน ..........................................................................................
ล้ำดับ
รำยกำร
หลักฐำนของผู้รำยงำนตัว (ถ่ำยเอกสำรให้ชัดเจน ด้วยกระดำษ ขนำด เอ ๔ อย่ำงละ ๑๐ ฉบับ
และรับรองส้ำเนำโดยเจ้ำของเอง)
๑ บัตรประจ้ำตัวผู้เข้ำสอบ, บัตรประจ้ำตัวทหำรกองประจ้ำกำร (เว้นผู้ที่ปลดประจ้ำกำรแล้ว)
และบัตรประจ้ำตัวประชำชน (ฉบับตัวจริง)
๒ รูปถ่ำยขนำด ๒ นิว จ้ำนวน ๔ รูป แต่งกำยเครื่องแบบสนำมพับแขน หรือชุดสุภำพ ไม่สวมหมวก
ตัดผมสัน (ติดที่มุมหนังสือสัญญำด้ำนบนขวำ)
๓ ใบระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ ระบุว่ำส้ำเร็จกำรศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๖)
หรือเทียบเท่ำ เท่ำนัน (มัธยมศึกษำตอนปลำย กศน.๑ - ป, ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
(ปวช.) หรือเทียบเท่ำ) (ฉบับตัวจริง)
๔ ทะเบียนบ้ำนของผู้รำยงำนตัว, บิดำ, มำรดำ (ฉบับตัวจริง พร้อมส้ำเนำ)
๕ ใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ้ำกำร พ.ศ......(สด.๔๓)
ระบุร้องขอเข้ำกองประจ้ำกำร (ฉบับตัวจริง)
๖ ทะเบียนกองประจ้ำกำร ทบ.๑๐๑ - ๐๖๕ (สด.๓) (ฉบับตัวจริง)
๗ หนังสือส้ำคัญ (แบบ สด.๘) (ฉบับตัวจริง)
กรณียังไม่ได้ขึนทะเบียนทหำรกองเกิน (สด.๙) (ฉบับตัวจริง)
๘ ใบค้ำร้องขอลดสิทธิลดวันรับรำชกำรกองประจ้ำกำร (ทบ.๑๐๑ - ๑๓๒) ฉบับตัวจริง
(ส้ำหรับผู้ที่จบ รด. ปี ๒ ไม่ร้องขอเข้ำกองประจ้ำกำร เพื่อขอลดสิทธิลดวันเข้ำรับรำชกำรเพียง
๑ ปี ให้น้ำหลักฐำนกำรจบ รด. ปี ๒ ฉบับจริงมำแสดงด้วย)
๙ เลื่อนก้ำหนดปลดเวลำปลดทหำรกองประจ้ำกำรออกไปอีก ๑ ปี (ฉบับที่หน่วยต้นสังกัดออกให้)
๑๐ หลักฐำนกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล แบบ ช.๓ ของผู้สมัคร-บิดำ-มำรดำ (ฉบับตัวจริง) (ถ้ำมี)
๑๑ ใบมรณบัตรของ บิดำ มำรดำ ระบุสญ
ั ชำติไทย (ฉบับตัวจริง) (ถ้ำมี)
๑๒ ในกรณีบิดำ มำรดำ เสียชีวิตให้น้ำทะเบียนบ้ำนที่ประทับตรำ ตำย และถ้ำไม่มีให้ไปติดต่อ
ที่อ้ำเภอ/เขต ขอหนังสือระบุสญ
ั ชำติของผู้ตำย มำแสดงด้วย (ฉบับตัวจริง พร้อมส้ำเนำ)
๑๓ หลักฐำนทะเบียนกำรหย่ำของ บิดำ มำรดำ ระบุสญ
ั ชำติไทย (ฉบับตัวจริง) (ถ้ำมี)
๑๔ ใบส้ำคัญกำรแจ้งย้ำยทะเบียนบ้ำน (แจ้งย้ำยเข้ำบ้ำนเลขที่ ๑๒๔/๕ หมู่ที่ ๓ ต้ำบล เขำน้อย
อ้ำเภอ ปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐) (ฉบับจริง)
๑๕ สูตบิ ัตร ในกรณีชื่อตัว - ชื่อสกุล ของผู้มำรำยงำนตัวไม่ตรงกันกับทะเบียนบ้ำน
ให้แนบหลักฐำนประกอบด้วย
๑๖ ทะเบียนสมรส ในกำรณีที่บิดำ มำรดำ จดทะเบียนสมรสกัน แต่บิดำ มำรดำ ไม่ได้ใช้ชื่อสกุล
เดียวกัน (ไม่ได้ใช้นำมสกุลเดียวกัน) ให้แนบหลักฐำนประกอบด้วย
๑๗ ทหำรกองประจ้ำกำรที่ส้ำเร็จหลักสูตรส่งทำงอำกำศ ให้น้ำใบประกำศนียบัตร มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่
รับรำยงำนตัวด้วย

ล้ำดับที่ (

) ยศ.ทบ.ประกำศ
หลักฐำน

มี

ไม่มี

ล้ำดับ
รำยกำร
หลักฐำนของผู้ค้ำประกัน (ถ่ำยเอกสำรให้ชัดเจน ด้วยกระดำษขนำด เอ ๔ อย่ำงละ ๒ ฉบับ
พร้อมรับรองส้ำเนำ โดยเจ้ำของ)
๑ บัตรประจ้ำตัวข้ำรำชกำร ฉบับตัวจริง อำยุไม่เกิน ๕๘ ปี (ไม่เกิดก่อน ๑ ก.ค. ๒๕๐๕ เป็น
ข้ำรำชกำรทหำรชันสัญญำบัตรชันยศ ร.ต., เรือตรี, เรืออำกำศตรี ขึนไป หรือ ข้ำรำชกำรต้ำรวจ
ชันสัญญำบัตรชันยศ. ร.ต.ต. ขึนไป หรือข้ำรำชกำรพลเรือน ระดับ ๓ ขึนไป, กรณีบัตรประจ้ำตัว
หมดอำยุไม่อนุญำตให้ค้ำประกัน พนักงำนบริษัท หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือข้ำรำชกำร
กำรเมือง ไม่สำมำรถค้ำประกันได้) ระบุหมำยเลขโทรศัพท์ ส่วนตัว/ส้ำนักงำนด้วย
๒ หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชำ (ระบุต้ำแหน่งผู้ค้ำประกันในปัจจุบัน) (ฉบับตัวจริง) กรณีผู้ค้ำประกัน
ค้ำประกัน นักเรียน ๒ คน ให้ใช้ ฉบับตัวจริงทัง ๒ ฉบับ ทัง ๒ คน
(ผู้ค้ำประกัน ๑ คน สำมำรถค้ำประกันนักเรียนได้ ๒ คน)
๓ ทะเบียนบ้ำนของผู้ค้ำประกัน และของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) (ฉบับตัวจริง)
๔ หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ฉบับตัวจริง) (ถ้ำมี)
๕ ทะเบียนสมรส ในกรณีที่ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส จดทะเบียนสมรสกัน แต่ผู้ค้ำประกัน
และคู่สมรส ไม่ได้ใช้ชื่อสกุลเดียวกัน (ไม่ได้ใช้นำมสกุลเดียวกัน) ให้แนบหลักฐำนประกอบด้วย
๖ หลักฐำนกำรหย่ำของคู่สมรส (ฉบับตัวจริง) (ถ้ำมี)
๗ บัตรประจ้ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ้ำตัวข้ำรำชกำร ของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) (ฉบับตัวจริง)
๘ หนังสือยินยอมกำรท้ำนิตกิ รรมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) (ฉบับตัวจริง) (อยู่ในหนังสือสัญญำฯ)
หลักฐำนของผู้ปกครอง (กรณีผู้รำยงำนตัว อำยุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ และผู้ปกครองที่มิใช่
บิดำมำรดำโดยก้ำเนิด) (ถ่ำยเอกสำรให้ชัดเจน ด้วยกำระดำษขนำด เอ ๔ อย่ำงละ ๑๐ ฉบับ และ
รับรองส้ำเนำโดยเจ้ำของเอง)
๑ บัตรประจ้ำตัวข้ำรำชกำร หรือบัตรประจ้ำตัวประชำชนของผู้ปกครอง และของคู่สมรส
(กรณีมีคู่สมรส) (ฉบับตัวจริง)
๒ ทะเบียนบ้ำนของผู้ปกครอง และของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) (ฉบับตัวจริง)
๓ หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้ปกครอง และของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) (ฉบับตัวจริง) (ถ้ำมี)
๔ ทะเบียนสมรส ในกรณีที่ผู้ปกครอง และคู่สมรส จดทะเบียนสมรสกัน แต่ผู้ปกครอง
และคู่สมรส ไม่ได้ใช้ชื่อสกุลเดียวกัน (ไม่ได้ใช้นำมสกุลเดียวกัน) ให้แนบหลักฐำนประกอบด้วย
๕ หลักฐำนกำรหย่ำของคู่สมรส หรือใบมรณบัตรของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) (ฉบับตัวจริง) (ถ้ำมี)
๖ หนังสือมอบอ้ำนำจของบิดำมำรดำว่ำให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งได้รับควำมยินยอมจำกบิดำ มำรดำ
ให้บุคคลนันเป็นผู้ปกครอง (ค้ำว่ำผู้ปกครองให้ใช้ระเบียบกำรรับสมัครฯ)
๗ หนังสือยินยอมกำรท้ำนิตกิ รรมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) (ฉบับตัวจริง)

ลงชื่อ.......................................................................ผู้ตรวจ
(.....................................................................)
................/................./...............
( ) ช่วงเช้ำ ( ) ช่วงบ่ำย

หลักฐำน
มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

หมำยเหตุ
๑ หลักฐำนทุกชนิดของผู้มำรำยงำนตัว ถ่ำยส้ำเนำเอกสำรให้ชัดเจน ด้วยกระดำษขนำด เอ ๔ เท่ำนัน โดยรับรองเอกสำร
ทำงมุมขวำบน หรือมุมขวำล่ำง หรือพืนที่ที่ว่ำงของเอกสำร อย่ำงละ ๑๐ ฉบับ
๒ ส้ำหรับ ใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (รบ.) ให้ถ่ำยเท่ำกระดำษขนำด เอ ๔ โดยไม่ตอ้ งถ่ำยเท่ำฉบับตัวจริง
และต้องแนบฉบับตัวจริงไว้เป็นหลักฐำนด้วย อย่ำงละ ๑๐ ฉบับ
๓ ส้ำหรับ หลักฐำนของผู้ค้ำประกัน และของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) ถ่ำยส้ำเนำเอกสำรให้ชัดเจน ด้วยกระดำษขนำด เอ ๔
อย่ำงละ ๒ ฉบับ และรับรองส้ำเนำโดยเจ้ำของเอง
๔ ส้ำหรับ หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชำ (ระบุต้ำแหน่งผู้ค้ำประกันในปัจจุบัน) กรณีผู้ค้ำประกัน ค้ำประกัน นักเรียน ๒ คน
ให้ใช้ ฉบับตัวจริงทัง ๒ ฉบับ ทัง ๒ คน (ผู้ค้ำประกัน ๑ คน สำมำรถค้ำประกันนักเรียนได้ ๒ คน)
๕ ส้ำหรับ ใบส้ำคัญกำรแจ้งย้ำยทะเบียนบ้ำน (แจ้งย้ำยเข้ำบ้ำนเลขที่ ๑๒๔/๕ หมู่ที่ ๓ ต้ำบล เขำน้อย อ้ำเภอ ปรำณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐) ที่ทำงอ้ำเขต/เขต ออกให้ ให้ใช้ฉบับตัวจริง ทัง ๒ ฉบับ โดยไม่ตอ้ งถ่ำยส้ำเนำเอกสำร
และไม่ตอ้ งแยกออกจำกกัน หรือเก็บตัวใดตัวหนึ่งไว้ เนื่องจำกอำจจะมองแบบผิวเผินว่ำมันเหมือนกันทังสองฉบับ แต่ถ้ำสังเกต
มันจะมีฉบับหนึ่ง และฉบับสองก้ำกับไว้อยู่ ดังนันจึงไม่ควรแยกออกจำกกัน เพรำะอำจท้ำให้สญ
ู หำยได้
๖ กำรแต่งกำยของผู้มำรำยงำนตัว แต่งเครื่องแบบฝึกพับแขน, ชุดสุภำพ, ผมสัน (ห้ำมใส่เสือยืด กำงเกงยีนส์ รองเท้ำเตะ)

บันทึกเพิ่มเติมของผู้ตรวจหลักฐาน
ยศ, ชื่อ-สกุล ...................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด .............................................................................. อำยุ .......................... ปี
หมำยเลขประจ้ำตัว(สิบหลัก) ................................................................................................
หมำยเลขประจ้ำตัวประชำชน ..............................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์ ผู้ปกครอง .............................................................................................
ผู้ค้ำประกัน ..................................................................................................
บันทึกเพิ่มเติมของผู้ตรวจหลักฐำน น้ำเอกสำรเพิ่มเติมได้ไม่เกิน วันศุกร์ ที่ ๗ พ.ค. ๖๔
ตรวจพบทะเบียนบ้ำนไม่ปรำกฎ บิดำ มำรดำ ในช่องผู้ให้ก้ำเนิด
ในระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ รอผลกำรศึกษำ "ก้ำลังศึกษำหนึ่งภำคเรียน"
ไม่มีเอกสำรรับรองเป็นผู้ปกครอง ฐำนะบุตรบุญธรรม
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

ล้ำดับที่ ( ) ยศ.ทบ.ประกำศ

ขอสละสิทธิ์
..............................................
ขอสละสิทธิ์
..............................................
ขอสละสิทธิ์
..............................................
ขอสละสิทธิ์
..............................................
ขอสละสิทธิ์
..............................................

- จ่ำยค่ำทดสอบสุขภำพจิต จ้ำนวนเงิน ๓๐๐ บำท เรียบร้อยแล้ว (สำมร้อยบำทถ้วน)
ลงชื่อ ..................................................... ผู้รำยงำนตัว
(..................................................)
พ .ค. ๖๔
ลงชื่อ ...................................................... ผู้รับรำยงำนตัว
(...................................................)
พ .ค. ๖๔
[ ] ช่วงเช้ำ
[ ] ช่วงบ่ำย

ตรวจถูกต้อง
พ.ท.
(วิเชียร กาญจนสิริวิโรจน์)
นายทหารฝ่ายกาลังพล ธก.กพ.รร.ร.ศร.

