คำแนะนำในกำรเข้ำรับฟังคำชี้แจงและรับเอกสำรทำสัญญำ
สำหรับบุคคลพลเรือน, ทหำรกองประจำกำรสังกัด กองทัพเรือ, กองทัพอำกำศ, สำนักงำน
ปลัดกระทรวงกลำโหม และกองบัญชำกำรกองทัพไทย (บุคคลตัวจริง และบุคคลสำรอง)
หลักสูตร นักเรียนนำยสิบทหำรบก ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2
ให้ ผู้ มี ห มายเลขประจ าตั ว สอบ และหมายเลขประจ าตั ว ประชาชน ตามประกาศผลการสอบ
รอบสุ ดท้ายการสอบคั ดเลื อกบุ คคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิ บ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖2 ทั้งบุ คคลตั วจริง
และบุ คคลส ารองทุ กนาย รายงานตั ว รั บ ฟั งค าชี้แ จงการปฏิ บั ติ ในวัน เสาร์ ที่ 6 เม.ย. ๖2 ณ หอประชุ ม
เสนาปฏิพัทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดาริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
๑. บุคคลตัวจริง รายงานตัว รับฟังคาชี้แจง ดังนี้
1.1 การรายงานตัว
1.1.1 ลาดับที่ 1 – 600 รายงานตัวเวลา 07.00 น.
1.1.2 ลาดับที่ 601 – 1,188 รายงานตัวเวลา 12.40 น.
๑.2 ให้ตรวจสอบและจดจาลาดับทีต่ ามประกาศ เพื่อใช้ในการดาเนินกรรมวิธีรายงานตัว
๑.3 ต้ องมารายงานตั ว ด้ ว ยตนเองเท่ านั้ น (เป็ น ผู้ มี ห มายเลขประจ าตั ว สอบ และหมายเลข
ประจ าตั ว ประชาชนตามประกาศฯ) โดยเตรี ยมหลั กฐาน ได้ แ ก่ บั ต รประจาตั ว สอบ และบั ต รประจ าตั ว
ประชาชน มาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
๑.4 เมื่อรั บ รายงานตัว แล้ ว คณะกรรมการรับ รายงานตัว จะแจกเอกสารการมอบตัว พร้อ ม
หนังสือสัญญา เพื่อเข้ารับฟังคาชี้แจงการปฏิบัติ ทั้งนี้ให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามการชี้แจงทุกขั้นตอน
๑.5 ผู้ ไม่ ม ารายงานตั ว ตามวั น เวลา ที่ ก าหนด ถื อ ว่ า ท่ า นสละสิ ท ธิ์ จะเรี ย กบุ ค คลส ารอง
เรียงตามลาดับที่ประกาศเพื่อเข้ารับการศึกษา ตามห้วงเวลาที่กาหนด
๒. บุคคลสำรอง
2.1 รายงานตัวเพื่อการรับฟังคาชี้แจง เวลา 07.00 น.
๒.2 ให้ตรวจสอบและจดจาลาดับที่ตามประกาศ เพื่อใช้ในการดาเนินกรรมวิธีรายงานตัว
๒.3 ต้ องมารายงานตั ว ด้ ว ยตนเองเท่ านั้ น (เป็ น ผู้ มี ห มายเลขประจ าตั ว สอบ และหมายเลข
ประจ าตั ว ประชาชนตามประกาศฯ) โดยเตรี ยมหลั กฐาน ได้ แ ก่ บั ต รประจาตั ว สอบ และบั ต รประจ าตั ว
ประชาชนมาแสดงต่อ คณะกรรมการรับรายงานตัว ทั้งนี้ ให้ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลั กฐานตามการชี้ แจงทุ ก
ขั้นตอน
๒.4 บุคคลสารองที่มารายงานตัวทุกนาย จะต้องเข้ารับฟังคาชี้แจง ในการเตรียมหลักฐานการทา
สัญญา/การรายงานตัวเข้ารับการศึกษา เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ประกาศเรียกบุคคลสารองเพื่อเข้ารับการศึกษา
ตามห้วง วัน เวลา ที่กาหนด
๒.5 คณะกรรมการดาเนินงานฯ ได้ประกาศหมายเลขประจาตัวสอบ และหมายเลขประจาตัว
ประชาชนบุคคลสารอง โดยเรียงลาดับตามคะแนนสอบของแต่ละบุคคลสารอง ตามบัญชีหมายเลขประจาตัวสอบ
และหมายเลขประจาตัวประชาชนท้ายประกาศ ซึ่งจะเป็นลาดับที่ใช้ในการเรียกบุคคลสารองเข้ารับการศึกษา
๒.6 คณะกรรมการฯ จะเรียกบุคคลสารองรายงานตัวเข้ารับการศึกษาตามลาดับที่ในประกาศ
ทดแทนบุค คลตัว จริง ที ่ส ละสิท ธิ ์, ลาออกระหว่า งด าเนิน กรรมวิธ ี , ลาออกระหว่า งเข้า รับ การศึก ษา
หรือ พ้น สภาพจากการรับ การศึก ษาในกรณีอื่น ๆ ในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งบุค คลสารองจะต้อ งติด ตาม
การเรียกบุคคลสารองทดแทนตลอดเวลาในห้วงวั นที่ 1 พ.ค. – 15 มิ.ย. 62 จะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้
๓. กำรแต่ ง กำย บุ ค คลพลเรื อ น สวมชุ ด สุ ภ าพ (เสื้ อ คอปก, กางเกงขายาว, รองเท้ าหุ้ ม ส้ น )
หรือชุดนักเรียน นักศึกษา สาหรับนักเรียนช่างฝีมือทหาร, ทหารกองประจาการ แต่งกายเครื่องแบบตามต้นสังกัด
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4. ให้ ผู้ อำนวยกำรกองคั ด สรรและพั ฒ นำบุ ค ลำกร กรมยุท ธศึ กษำทหำรบก/กรรมกำรและ
เลขำนุ ก ำร สำมำรถพิ จ ำรณำด ำเนิ น กำรเพิ่ ม เติ ม ตำมสั่ ง กำรของประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรได้
เท่ำที่จำเป็นและไม่ขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ : ในกรณี ท หำรกองประจ ำกำร, พลอำสำสมั ค ร(ประจ ำกำร) และอำสำสมั ค รทหำรพรำน
ที่ เ ลื อ กสอบ ในกลุ่ ม บุ ค คลพลเรื อ นฯ ให้ น ำบั ต รประจ ำตั ว สอบ, บั ต รประจ ำตั ว ประชำชน และ
บั ตรประจ ำตั วทหำรกองประจ ำกำร หรื อบั ตรประจ ำตั วพลอำสำสมั คร(ประจ ำกำร) หรือบั ตรประจำตั ว
อำสำสมัครทหำรพรำน มำแสดงต่อคณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวด้วย
----------------------------

คำแนะนำในกำรเข้ำรับฟังคำชี้แจงและรับเอกสำรทำสัญญำ
สำหรับทหำรกองประจำกำร, พลอำสำสมัคร (ประจำกำร) และ อำสำสมัครทหำรพรำน
สังกัดกองทัพบก (บุคคลตัวจริง และบุคคลสำรอง)
หลักสูตร นักเรียนนำยสิบทหำรบก ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2
ให้ ผู้ มี ห มายเลขประจ าตั ว สอบ และหมายเลขประจ าตั ว ประชาชน ตามประกาศผลการสอบ
รอบสุ ดท้ ายการสอบคั ดเลื อกบุ คคลเข้ าเป็ นนั กเรี ยนนายสิ บ ประจ าปี การศึ กษา ๒๕๖2 ทั้ งบุ คคลตั วจริ ง
และบุคคลสารองทุกนาย รายงานตัวรับฟังคาชี้แจงการปฏิบัติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. ๖2 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์
กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดาริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
๑. บุคคลตัวจริง รายงานตัว รับฟังคาชี้แจง ดังนี้
1.1 รายงานตัวเพื่อการรับฟังคาชี้แจง เวลา 07.00 น.
๑.2 ให้ตรวจสอบและจดจาลาดับที่ตามประกาศ เพื่อใช้ในการดาเนินกรรมวิธีรายงานตัว
๑.3 ต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น (เป็นผู้มีหมายเลขประจาตัวสอบ และหมายเลขประจาตัว
ประชาชนตามประกาศฯ) โดยเตรี ย มหลั กฐาน ได้ แก่ บั ตรประจ าตั วสอบ, บั ตรประจ าตั วประชาชน และ
บัตรประจาตัวทหารกองประจาการ หรือบัตรประจาตัวพลอาสาสมัคร(ประจาการ) หรือบัตรประจาตัวอาสาสมัคร
ทหารพราน มาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
๑.4 เมื่อรั บ รายงานตัว แล้ ว คณะกรรมการรับ รายงานตัว จะแจกเอกสารการมอบตัว พร้อ ม
หนังสือสัญญา เพื่อเข้ารับฟังคาชี้แจงการปฏิบัติ ทั้งนี้ให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามการชี้แจงทุกขั้นตอน
๑.5 ผู้ ไม่ มารายงานตั วตามวัน เวลา ที่ ก าหนด ถื อว่าท่ านสละสิ ทธิ์ จะเรียกบุ คคลส ารองเรียง
ตามลาดับที่ประกาศเพื่อเข้ารับการศึกษา ตามห้วงเวลาที่กาหนด
๒. บุคคลสำรอง
2.1 รายงานตัวเพื่อการรับฟังคาชี้แจง เวลา 07.00 น.
๒.2 ให้ตรวจสอบและจดจาลาดับที่ตามประกาศ เพื่อใช้ในการดาเนินกรรมวิธีรายงานตัว
๒.3 ต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น (เป็นผู้มีหมายเลขประจาตัวสอบ และหมายเลขประจาตัว
ประชาชนตามประกาศฯ) โดยเตรี ย มหลั กฐาน ได้ แก่ บั ตรประจ าตั วสอบ, บั ตรประจ าตั วประชาชน และ
บั ตรประจ าตั วทหารกองประจ าการ หรื อบั ตรประจ าตั ว พลอาสาสมั ค ร(ประจ าการ) หรื อบั ตรประจ าตั ว
อาสาสมัครทหารพราน มาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
๒.4 บุคคลสารองที่มารายงานตัวทุกนาย จะต้องเข้ารับฟังคาชี้แจง ในการเตรียมหลักฐานการทา
สัญญา/การรายงานตัวเข้ารับการศึกษา เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ประกาศเรียกบุคคลสารองเพื่อเข้ารับการศึกษา
ตามห้วง วัน เวลา ที่กาหนด
๒.5 คณะกรรมการดาเนินงานฯ ได้ประกาศหมายเลขประจาตัวสอบ และหมายเลขประจาตัว
ประชาชนบุคคลสารอง โดยเรียงลาดับตามคะแนนสอบของ แต่ละบุคคลสารองตามบัญชีหมายเลขประจาตัวสอบ
และหมายเลขประจาตัวประชาชนท้ายประกาศ ซึ่งจะเป็นลาดับที่ใช้ในการเรียกบุคคลสารองเข้ารับการศึกษา
๒.6 คณะกรรมการฯ จะเรียกบุคคลสารองรายงานตัวเข้ารับการศึกษาตามลาดับที่ในประกาศ
ทดแทนบุค คลตัว จริง ที ่ส ละสิท ธิ ์, ลาออกระหว่า งด าเนิน กรรมวิธ ี , ลาออกระหว่า งเข้า รับ การศึก ษา
หรือ พ้น สภาพจากการรับ การศึก ษาในกรณีอื่น ๆ ในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งบุค คลสารองจะต้อ งติด ตาม
การเรียกบุคคลสารองทดแทนตลอดเวลาในห้วงวันที่ 1 พ.ค. – 15 มิ.ย. 62 จะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้
๓. กำรแต่ งกำย ทหารกองประจาการ, พลอาสาสมัคร (ประจาการ) และอาสาสมัครทหารพราน
แต่งกายเครื่องแบบตามต้นสังกัด
4. ให้ ผู้ อำนวยกำรกองคั ด สรรและพั ฒ นำบุ ค ลำกร กรมยุท ธศึ กษำทหำรบก/กรรมกำรและ
เลขำนุ ก ำร สำมำรถพิ จ ำรณำด ำเนิ น กำรเพิ่ ม เติ ม ตำมสั่ ง กำรของประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรได้
เท่ำที่จำเป็นและไม่ขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
----------------------------

คำแนะนำในกำรเข้ำรับฟังคำชี้แจงและรับเอกสำรกำรมอบตัวทำสัญญำ
สำหรับทหำรกองประจำกำร, พลอำสำสมัคร (ประจำกำร), อำสำสมัครทหำรพรำน และทหำรกองหนุน
สังกัดกองทัพบก (บุคคลตัวจริง และบุคคลสำรอง)
หลักสูตร นักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2
ให้ ผู้ มี ห มายเลขประจ าตั ว สอบ และหมายเลขประจ าตั ว ประชาชน ตามประกาศผลการสอบ
รอบสุ ดท้ ายการสอบคั ดเลื อกบุ คคลเข้ าเป็ นนั กเรี ยนนายสิ บ ประจ าปี การศึ กษา ๒๕๖2 ทั้ งบุ คคลตั วจริ ง
และบุคคลสารองทุกนาย รายงานตัวรับฟังคาชี้แจงการปฏิบัติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. ๖2 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์
กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดาริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
๑. บุคคลตัวจริง รายงานตัว รับฟังคาชี้แจง ดังนี้
1.1 รายงานตัวเพื่อการรับฟังคาชี้แจง เวลา 12.30 น.
๑.2 ให้ตรวจสอบและจดจาลาดับที่ตามประกาศ เพื่อใช้ในการดาเนินกรรมวิธีรายงานตัว
๑.3 ต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น (เป็นผู้มีหมายเลขประจาตัวสอบ และหมายเลขประจาตัว
ประชาชนตามประกาศฯ) โดยเตรี ย มหลั กฐาน ได้ แก่ บั ตรประจ าตั วสอบ, บั ตรประจ าตั วประชาชน และ
บั ตรประจ าตั วทหารกองประจ าการ หรื อบั ตรประจ าตั ว พลอาสาสมั คร (ประจ าการ) หรื อบั ตรประจ าตั ว
อาสาสมัครทหารพราน มาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
๑.4 เมื่อรั บ รายงานตัว แล้ ว คณะกรรมการรับ รายงานตัว จะแจกเอกสารการมอบตัว พร้อ ม
หนังสือสัญญา เพื่อเข้ารับฟังคาชี้แจงการปฏิบัติ ทั้งนี้ให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามการชี้แจงทุกขั้นตอน
๑.5 ผู้ ไม่ ม ารายงานตั ว ตามวั น เวลา ที่ ก าหนด ถื อ ว่ า ท่ า นสละสิ ท ธิ์ จะเรี ย กบุ ค คลส ารอง
เรียงตามลาดับที่ประกาศเพื่อเข้ารับการศึกษา ตามห้วงเวลาที่กาหนด
๒. บุคคลสำรอง
2.1 รายงานตัวเพื่อการรับฟังคาชี้แจง เวลา 12.30 น.
๒.2 ให้ตรวจสอบและจดจาลาดับตามที่ประกาศ เพื่อใช้ในการดาเนินกรรมวิธีรายงานตัว
๒.3 ต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น (เป็นผู้มีหมายเลขประจาตัวสอบ และหมายเลขประจาตัว
ประชาชนตามประกาศฯ) โดยเตรี ย มหลั กฐาน ได้ แก่ บั ตรประจ าตั วสอบ, บั ตรประจ าตั วประชาชน และ
บั ตรประจ าตั วทหารกองประจ าการ หรื อบั ตรประจ าตั ว พลอาสาสมั คร (ประจ าการ) หรื อบั ตรประจ าตั ว
อาสาสมัครทหารพราน มาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
๒.4 บุคคลสารองที่มารายงานตัวทุกนาย จะต้องเข้ารับฟังคาชี้แจง ในการเตรียมหลักฐานการทา
สัญญา/การรายงานตัวเข้ารับการศึกษา เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ประกาศเรียกบุคคลสารองเพื่อเข้ารับการศึกษา
ตามห้วง วัน เวลา ที่กาหนด
๒.5 คณะกรรมการดาเนินงานฯ ได้ประกาศหมายเลขประจาตัวสอบ และหมายเลขประจาตัว
ประชาชนบุคคลสารอง โดยเรียงลาดับตามคะแนนสอบของแต่ละบุคคลสารอง ตามบัญชีหมายเลขประจาตัวสอบ
และหมายเลขประจาตัวประชาชนท้ายประกาศ ซึ่งจะเป็นลาดับที่ใช้ในการเรียกบุคคลสารองเข้ารับการศึกษา
๒.6 คณะกรรมการฯ จะเรียกบุคคลสารองรายงานตัวเข้ารับการศึกษาตามลาดับในประกาศ
ทดแทนบุค คลตัว จริง ที ่ส ละสิท ธิ ์, ลาออกระหว่า งด าเนิน กรรมวิธ ี , ลาออกระหว่า งเข้า รับ การศึก ษา
หรือ พ้น สภาพจากการรับ การศึก ษาในกรณีอื่น ๆ ในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งบุค คลสารองจะต้อ งติด ตาม
การเรียกบุคคลสารองทดแทนตลอดเวลาในห้วงวันที่ 1 – 31 พ.ค. 62 จะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้
๓. กำรแต่ ง กำย ทหารกองหนุ น สวมชุ ดสุ ภ าพ (เสื้ อคอปก, กางเกงขายาว, รองเท้ าหุ้ มส้ น )
และทหารกองประจาการ, พลอาสาสมัคร (ประจาการ) ,อาสาสมัครทหารพราน แต่งกายเครื่องแบบตามต้นสังกัด
4. ให้ ผู้ อำนวยกำรกองคั ด สรรและพั ฒ นำบุ ค ลำกร กรมยุท ธศึ กษำทหำรบก/กรรมกำรและ
เลขำนุ ก ำร สำมำรถพิ จ ำรณำด ำเนิ น กำรเพิ่ ม เติ ม ตำมสั่ ง กำรของประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรได้
เท่ำที่จำเป็นและไม่ขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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