คําแนะนําแนบท้ายประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศผู้สอบผ่านขั้นที่ ๑
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจําปีการศึกษา 2564
เพื่อปฏิบัติตามประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ให้ผู้สอบผ่านภาควิชาการปฏิบัติตามคําแนะนําระเบียบการรับสมัคร
และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจําปีการศึกษา พ.ศ.256๔ และคําแนะนําแนบท้าย
ประกาศนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การจัดลําดับเข้ารับการสอบ เป็นการจัดลําดับที่ประกาศ ซึ่งจัดเรียงตามหมายเลขประจําตัวสอบ
มิใช่การจัดเรียงตามลําดับคะแนนที่สอบได้ รายละเอียดดังนี้
1. กําหนดการสอบขั้นที่ ๒ การสอบภาควิชาการ, สอบสัมภาษณ์, ตรวจประวัติอาชญากรรม, ตรวจโรค,
การตรวจเอกสารการสมัครสอบ และการตรวจเอกสารคะแนนเพิ่ม ณ สนามสอบตามที่กําหนดในประกาศผลสอบขั้นที่ ๑
1.1 วัน เวลา : วันที่ 20 - 21 มีนาคม 256๔ พร้อมตั้งแต่เวลา 0๖00
๑.๑.1 วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๔ (เลขประจําตัวสอบขึ้นต้นด้วย ๑)
1.๑.๒ วันที่ 21 มี.ค. ๖๔ (เลขประจําตัวสอบขึ้นต้นด้วย ๙)
1.2 สถานที่ : ตามที่ผู้สมัครเลือกในแต่ละกองทัพภาคกําหนด (ระบุในบัตรประจําตัวสอบ) ดังนี้
1.2.1 สนามสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก จว.กรุงเทพฯ
(หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม พ.ต.กิตติภพ เลี่ยวไพโรจน์ โทร. 09 7419 1515)
1.2.2 สนามสอบ รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา อ.เมือง จว.ลพบุรี
(หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม พ.ต.คมสัน ณัฐฐานันดร โทร. 08 9988 4678)
1.2.3 สนามสอบมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จว.นครราชสีมา
(หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม พ.อ.สรชัย สังข์กลาง โทร. 09 0989 0860)
1.2.4 สนามสอบสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พิษณุโลก
(หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม พ.ต.ชาครีย์ แก้วศรีศุภวงศ์ โทร. 08 1971 4657)
1.2.5 สนามสอบ ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ จว.เชียงใหม่
(หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม พ.ท.กอบชัย สุยะ โทร. 08 1169 9400)
1.2.6 สนามสอบ รร.โยธินบํารุง ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช
(หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม พ.อ.ศักดิ์ดา นาวายนต์ โทร. 08 9589 6901)
1.2.7 สนามสอบ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา
(หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม พ.อ.วิศิษฐ์ ศรีจันทร์ทอง โทร. 09 9454 9699)
1.3 การเตรียมตัว และการแต่งกาย
1.3.1 การสอบภาควิชาการ ตามคําแนะนําการรับสมัครฯ ข้อ 10.4.2
1.3.๒ การสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสอบที่มีหมายเลขประจําตัวสอบขึ้นต้นด้วยเลข 1 พิมพ์แบบสอบถาม
ผู้ปกครองแล้วนําไปให้ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดแล้วลงนามและนําเอกสารดังกล่าวมายื่นให้เจ้าหน้าที่ก่อนการสอบ
สัมภาษณ์ในวันที่ ๒๐ มีนาคม 2564

- ๒ 1.3.๓ การตรวจร่างกาย
- รับประทานอาหารได้ตามปกติ ไม่ต้องงดน้ําหรืออาหาร
- ให้งดรับประทานยาแก้ไอ ยาลดน้ํามูก และวิตามินซีก่อนเข้ารับการตรวจโรคไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ให้งดปัสสาวะก่อนเข้าทดสอบสถานีตรวจโรคอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
1.3.๔ การตรวจประวัติอาชญากรรม
ผู้ซึ่งต้องโทษคดีอาญาแต่มีคําพิพากษาให้ยกฟ้อง, ความเห็นของพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง
หรืออื่น ๆ ให้นําหลักฐานเกี่ยวกับคดี(ฉบับจริง)มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และมอบสําเนาดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ๑ ชุด
เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณา
1.3.๕ การส่งเอกสารการสมัครสอบ
เตรี ย มซองเอกสาร และหลั ก ฐานตามระเบี ย บการรั บ สมั ค รสอบจํ า นวน ๑ ชุ ด มอบให้
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครเป็นนักเรียนทหาร เอกสารสมัครสอบ
1.3.๖ การเตรียมเอกสารคะแนนเพิ่ม ให้เตรียมเอกสารการขอรับคะแนนเพิ่มที่ผู้สมัครสอบมีสิทธิ์
ได้รับตามคําแนะนําการสมัครสอบ ใส่ในซองเพิ่มอีก ๑ ซอง เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่
1.3.๗ การแต่งกาย (การสอบสัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติอาชญากรรม)
- สวมเสื้อกีฬาแขนสั้น (ห้ามใส่เสื้อไม่มีแขน), กางเกงกีฬาขาสั้น (สีสุภาพไม่ลวดลาย) สวมรองเท้ากีฬา
- แต่งกายให้สะอาด ตัดผม ตัดเล็บ โกนหนวดเครา ให้เรียบร้อย ไม่สวมเครื่องประดับ
1.3.๘ อื่นๆ
โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ข องหน่วย ในการผ่านเข้า - ออก สถานที่
ราชการเพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สถานที่นั้นกําหนดโดยเคร่งครัด
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
1.4 เอกสารแสดงต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า สถานี ได้ แ ก่ บั ต รประจํ า ตั ว สอบ, บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน/
บัตรประจําตัวทหารกองประจําการ (ฉบับจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกสถานี มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
1.5 หากผู้สอบผ่านขั้นที่ ๑ ไม่มารายงานตัว และไม่ปฏิบัติตาม วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในข้อ ๑ จะพิจารณาตัดสิทธิ์จากกระบวนการสอบคัดเลือกฯ
๒. ให้ ผู้ ส อบผ่ า นขั้ น ที่ ๑ ติ ด ตามประกาศกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก (เพิ่ ม เติ ม ) ภายใน ๒๔ ชั่ ว โมงก่ อ น
การปฏิบัติซึ่งอาจมีคําแนะนําเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ สถานที่สอบคัดเลือก ทั้งนี้ให้ยึดถือประกาศ
ครั้งล่าสุดเป็นสําคัญ
ตรวจถูกต้อง
พันเอก
(พงษ์ศักดิ์ คิ้วนาง)
ผู้อํานวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

ตารางกําหนดการปฏิบัติการทดสอบขั้นที่ ๒
(การสอบภาควิชาการ, การตรวจเอกสารสมัครสอบ,การตรวจเอกสารคะแนนเพิ่ม, การสอบสัมภาษณ์,
การตรวจโรค, และการตรวจประวัติอาชญากรรม)
วันที่ 20 - ๒๑ มีนาคม 256๔
เวลา
0๖.00น.
0๖.๓0 - 0800 น.
08.00 - 0930 น.
0930 - 1200 น.
12.40 น.
13.00 น.
จนจบภารกิจ

การปฏิบตั ิ
ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อตามประกาศ
ตรวจทางเทคนิค, เข้าห้องสอบภาควิชาการ
สอบภาควิชาการ
รับเอกสารการสมัครสอบ และเอกสารคะแนนเพิ่ม
รายงานตัวเตรียมสอบรอบบ่าย

สถานที่
กองทัพภาคกําหนด
กองทัพภาคกําหนด
กองทัพภาคกําหนด
กองทัพภาคกําหนด
กองทัพภาคกําหนด

สอบสัมภาษณ์, ตรวจโรค, ตรวจประวัติอาชญากรรม

กองทัพภาคกําหนด

หมายเหตุ การแบ่งกลุ่มเข้ารับการทดสอบขั้นที่ ๒
๑. วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๔ (เลขประจําตัวสอบขึน้ ต้นด้วย ๑)
๒. วันที่ 21 มี.ค. ๖๔ (เลขประจําตัวสอบขึน้ ต้นด้วย ๙)

การส่งเอกสารผู้สอบผ่านขัน้ ที่ ๑
วันที่ 20 - ๒๑ มีนาคม 256๔ ณ สถานทีก่ องทัพภาคกําหนด
(ให้มารายงานตัวด้วยตนเอง และรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ จํานวน ๑ ชุด)
๑. บุคคลเรือน ทหารกองประจําการต่างเหล่าทัพ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย, สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กองทัพเรือ
และทัพอากาศ (เลขประจําตัวสอบขึ้นต้นด้วยเลข ๑)
1.1 สําเนาใบสมัคร (ทางอินเตอร์เน็ต)
1.2 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1.3 สําเนาบัตรประจําตัวสอบ
1.4 สําเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร, บิดา (โดยกําเนิด), มารดา (โดยกําเนิด)
๑.๕ หลักฐานทางทหาร (ตามคุณสมบัติ)
1.5.1 บุคคลพลเรือนอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ให้ใช้สําเนาใบสําคัญฯ (แบบ สด.9)
1.5.2 บุคคลพลเรือนอายุ 18 – 2๒ ปีบริบูรณ์ ซึ่งสําเร็จการฝึกวิชาทหารได้ขึ้นทะเบียนและนําปลดแล้ว
ให้ใช้สําเนาทะเบียนกองประจําการฯ (แบบ สด.๓) หรือ สําเนาหนังสือสําคัญฯ (แบบ สด.๘)
1.5.3 บุคคลพลเรือนอายุ 18 – 2๒ ปีบริบูรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างสําเร็จการฝึกวิชาทหาร ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
และนําปลดให้ใช้สําเนาใบสําคัญฯ (แบบ สด.๙) หรือ สําเนามีตราประทับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
1.5.4 บุคคลพลเรือนอายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ ให้ใช้สําเนาใบสําคัญ (แบบ สด.9) และสําเนาใบรับรองผลฯ (แบบ สด.43)
1.5.5 ทหารกองประจําการต่างเหล่าทัพ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย, สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ให้ใช้สําเนาทะเบียนกองประจําการฯ (แบบ สด.๓) หรือสําเนาใบรับรองผลฯ (แบบ สด.๔๓)
1.6 หลักฐานทางการศึกษา (ไม่รับยื่นแสดงวุฒิที่สูงกว่า)
1.6.1 ผู้กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้หนังสือรับรองฯ หรือใบแสดงผลการเรียน แทน
1.6.2 ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษา ให้ใช้ใบประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ ซึ่งแสดงว่าสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
1.7 หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชาให้สมัครสอบคัดเลือกฯ (กรณีทหารกองประจําการฯ)
1.8 ซองเอกสารสีขาว ขนาดบรรจุกระดาษขนาด เอ 4 พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มปิดหน้าซอง
๒. ทหารกองประจําการสังกัดกองทัพบก และทหารกองประจําการที่แต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม พลอาสาสมัคร(ประจําการ) สังกัดกองทัพบก, อากาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพบก และทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ สังกัดกองทัพบก (เลขประจําตัวสอบขึ้นต้นด้วยเลข ๙)
๒.1 สําเนาใบสมัคร (ทางอินเตอร์เน็ต)
๒.2 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวทหาร (เฉพาะผู้รับราชการทหาร)
๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวสอบ
๒.๕ สําเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร, บิดา (โดยกําเนิด), มารดา (โดยกําเนิด)
๒.๖ หลักฐานทางทหาร (ตามคุณสมบัติ)
๒.๖.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ซึ่งเคยเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) สังกัดกองทัพบก ให้ใช้สําเนาหนังสือรับรอง
ความประพฤติ, ใบประกาศนียบัตรที่หน่วยเดิมออกให้ และสําเนาทะเบียนกองประจําการ (แบบ สด.3) หรือ สําเนาหนังสือสําคัญ (แบบ สด.8)
๒.๖.2 ทหารกองประจําการสังกัดกองทัพบก แต่งกายกองทัพบก ให้ใช้สําเนาใบรับรองผลฯ (แบบ สด.43)
ทะเบียนกองประจําการ (แบบ สด.3) ถ้ามี
๒.๖.3 พลอาสาสมัคร (ประจําการ) และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพบก ให้ใช้สําเนาทะเบียนทหารกองประจําการฯ
(แบบ สด.3), สําเนาหนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) หรือ ใบสําคัญ (แบบ สด.9) แล้วคุณสมบัติ
๒.๗ หลักฐานทางการศึกษา (ไม่รับยื่นแสดงวุฒิที่สูงกว่า)
2.7.1 ผู้กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้หนังสือรับรองฯ หรือใบแสดงผลการเรียน แทน
2.7.2 หนังสือรับรอง หรือ ใบประกาศ, ใบสุทธิ แสดงว่าสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๒.๘ หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชาให้สมัครสอบคัดเลือกฯ (กรณีทหารกองประจําการฯ)
๒.๙ ซองเอกสารสีน้ําตาล ขนาดบรรจุกระดาษขนาด เอ 4 พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มปิดหน้าซอง

ลําดับการประกาศผลการสอบ..................................................

เอกสารผู้สอบผ่านขั้นที่ 1 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
( สําหรับบุคคลพลเรือน, ทหารกองประจําการ, พล อ.ส.(ประจําการ), อส.ทพ.,ทหารกองหนุน )
ชื่อผู้สมัคร .............................................................................................................................................................................................................................................................
วันรายงานตัว วันที่ ......................เดือน............................................พ.ศ. …...........................

สถานที่ ที่กองทัพภาคกําหนด

โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน (ให้นํามายื่นเฉพาะผู้สอบผ่านขั้นที่ 1 ตามวัน เวลา ที่กําหนด ในห้วงวันที่ 20 หรือ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

หมายเลขประจําตัวสอบ.....................
ใบสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (เฉพาะผู้สมัครทางอินเทอร์เน็ต)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, บัตรประจําตัวสอบ ของผู้สมัครฯ
สําเนาบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ, พล อ.ส.(ประจําการ), อส.ทพ. (เฉพาะผู้ยังรับราชการ)
สําเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร บิดา มารดา (ต้องครบ ไม่ครบให้ไปคัดจากสํานักทะเบียนอําเภอได้ทั่วประเทศ)
หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาผู้สมัคร (ผู้กาํ ลังศึกษาอยู่ให้ใช้หนังสือรับรองการศึกษาแทนฯ)
หลักฐานสําคัญทางทหาร ( สด. ๓, สด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓ ) ได้แก่.......................เลขที่........................ลง.............................
หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา (เฉพาะทหารกองประจําการเท่านั้น)
หนังสือรับรองความประพฤติ แสดงระยะเวลาการเป็นทหารกองประจําการ ตั้งแต่..............................ถึง.....................
(เฉพาะผู้ที่ปลดจากกองประจําการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (เท่านั้น) )
อื่น ๆ …………………………………………………………………………………….
** ให้ผู้เข้ารับการทดสอบรับรองสําเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ ***
*** คําเตือน ผู้สมัครต้องปิดหน้าซองเอกสารมอบให้กรรมการรับสมัคร
- เลขประจําตัวสอบขึ้นต้นด้วยเลข 1 (ใช้ซองสีขาว)

ขนาดเท่าซองบรรจุกระดาษ เอ 4 ขนาด 9 X 12.5 นิ้ว

- เลขประจําตัวสอบขึ้นต้นด้วยเลข 9 (ใช้ซองสีน้ําตาล)

ขนาดเท่าซองบรรจุกระดาษ เอ 4 ขนาด 9 X 12.5 นิ้ว

