
 

 

 

 
 

ประกาศกรมยุทธศกึษาทหารบก 
เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกบคุคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
------------------------------------ 

 กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร ๑  ปี และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ 
หลักสูตร ๑ ปี โดยจะท าการฝึกและศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นสิบตรีประจ าการ 
ของกองทัพบก  
 ๑. ประเภทของผู้สมัคร  
  ๑.๑ บุคคลพลเรือน ชาย อายุ ๑๗ ปี ถึง ๒๒ ปี  ( ผู้ท่ีเกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ.๒๕๓๙ ) ไม่รับสมัครผู้ท่ีจะเข้ารับการตรวจเลือก
เข้าเป็นทหารกองประจ าการในปี ๒๕๕๖  ยกเว้น ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีท่ี ๓ ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกก าลังส ารอง  
หรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก ส าหรับผู้ท่ีมีอายุ ๒๑ และ ๒๒ ปี ( เกิด พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๓๔ )  
ต้องมีหลักฐาน สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน หนังสือส าคัญ ( แบบ สด.๘ ) หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ( แบบ สด.๔๓ )  แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารประจ าการ  ไม่ต้องส่งเข้ากองประจ าการ 
  ๑.๒ ทหารกองประจ าการ    อายุไม่เกิน ๒๔ ปี   ในปีท่ีจะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒ )  
  ๑.๓ พลทหารประจ าการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก  อายุไม่เกิน ๒๔ ปี ในปีท่ีจะเข้า  
เป็นนักเรียนนายสิบ  (ไม่เกิดก่อน  พ.ศ.๒๕๓๒ ) 
  

 - ส าเนาคู่ฉบับ - 



  ๑.๔ ทหารกองหนุน   ท่ีเคยเป็นทหารกองประจ าการในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน ๒๔ ปี  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒) 
 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  ๒.๑ มีวุฒิการศึกษา  ส าเร็จมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  สายสามัญ สายอาชีพ  หรือเทียบเท่า  ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ๒.๒ เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ท่ีมีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ ( ก่อนการสอบภาควิชาการ ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ใน
ระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ 
  ๒.๓ มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยก าเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร  หรือนายทหารประทวน  
ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิดก็ได้ 
  ๒.๔ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  ๒.๕ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน 
  ๒.๖ ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ  หรือ อยู่ในระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องค าพิพากษาโทษจ าคุก   
เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
  ๒.๗ ต้องเข้ารับการตรวจโรค  พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ า  ดึงข้อ  ลุกนั่ง ยึดพื้น  
และ ว่ิงได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 ๓. หลักฐานการสมัคร 
  ๓.๑ ใบสมัคร  
   ๓.๑.๑ ใบสมัครสีขาว  ส าหรับ บุคคลพลเรือน  สมัครด้วยตนเองเท่านั้น  
   ๓.๑.๒ ใบสมัครสีฟ้า   ส าหรับ ทหารกองประจ าการ พลทหารประจ าการ (พลอาสาสมัคร) อาสาสมัครทหารพราน  ในส่วนของ
กองทัพบก สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านต้นสังกัด หากสมัครผ่านต้นสังกัดต้องส่งรูปถ่ายหน้าตรงเป็นไฟล์ดิจิตอล JPEG ขนาด ๓๒๐x๒๔๐ ไม่สวมหมวก  
ไม่สวมแว่นตา  และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน  ๓  เดือน ( บันทึกชื่อรูปโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก และรวบรวมเป็นหน่วย ใส่แผ่นซีดีส่งมอบให้
คณะกรรมการ )   
   ๓.๑.๓ ใบสมัครสีเหลือง   ส าหรับ ทหารกองหนุน  สมัครด้วยตนเองเท่านั้น 
                       ๓.๒ ประกาศนียบัตร  หรือใบสุทธิ  หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของสถานศึกษา  ท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยูใ่นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
หรือเทียบเท่า  และหลักฐานท่ีจะขอสิทธิคะแนนเพิ่ม  ( กรณีขอใช้สิทธิ ) 



  ๓.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดง วัน เดือน ปี เกิด  ท่ีชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา  มารดา ผู้ให้ก าเนิด ในกรณีท่ีทะเบียนบ้านไม่มีชื่อ
บิดา  มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย 
  ๓.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง 
  ๓.๕ ใบส าคัญทหารกองเกิน ( แบบ สด. ๙ )  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ( แบบ สด.๔๓ )   
หรือ สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน หนังสือส าคัญ ( แบบ สด.๘ ) แล้วแต่กรณ ี
 ๔. ก าหนดการ 
  ๔.๑ การจ าหน่ายระเบียบการและใบสมัคร 
                                 ๔.๑.๑ ทางไปรษณีย์    ไม่มีการจ าหน่าย 
          ๔.๑.๒  พื้นที่ส่วนภูมิภาค    ระหว่างวันท่ี  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ถึง   วันท่ี  ๑๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   
    - ณ  กองทัพภาคท่ี ๒ จังหวัดนครราชสีมา   กองทัพภาคท่ี ๓ จังหวัดพิษณุโลก  กองทัพภาคท่ี ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช   
มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกทุกแห่งท่ัวประเทศ   ยกเว้นหน่วยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร    

   ๔.๑.๓ กรุงเทพมหานคร   จ าหน่ายใบสมัคร   ณ    กรมยุทธศึกษาทหารบก   
    -   ระหว่าง วันท่ี  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕  ถึง  วันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   ( เว้นวันหยุดราชการ ) 

      - ระหว่าง วันท่ี  ๑๖  -  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   ( ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ )  
  ๔.๒ การรับสมัคร 

   ๔.๒.๑ พื้นท่ีส่วนภูมิภาค      
    - วันท่ี   ๒๐ – ๒๒   ม.ค.๕๖ ณ  กองบัญชาการกองทัพภาคท่ี ๓  จังหวัดพิษณุโลก  
                                           -  วันท่ี   ๒๔ – ๒๕    ม.ค.๕๖ ณ  กองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ 
    - วันท่ี   ๒๙ ม.ค. –  ๑ ก.พ.๕๖ ณ  กองบัญชาการกองทัพภาคท่ี ๒  จังหวัดนครราชสีมา 
                                           -  วันท่ี   ๓ – ๔ ก.พ.๕๖  ณ  กองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๒๔ จังหวัดอุดรธานี   
                                           -  วันท่ี   ๙ – ๑๑ ก.พ.๕๖ ณ  กองบัญชาการกองทัพภาคท่ี ๔  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                   -  วันท่ี   ๑๓ ก.พ.๕๖ ณ   กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร 

 ๔.๒.๒ พื้นท่ี กรุงเทพมหานคร       
    -  วันท่ี   ๑๖  - ๒๔   กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๖    ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก  ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) 
   



  ๔.๓ การสอบคัดเลือกภาควิชาการ  
    ๔.๓.๑ วันเสาร์ที่ ๙ มี.ค.๕๖ เวลา ๑๓๐๐ ( บุคคลพลเรือน ) ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒ วิทยาเขตบางนา 
    ๔.๓.๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มี.ค.๕๖ เวลา ๑๓๐๐ ( ทหารกองประจ าการ  ทหารกองหนุน  พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพราน ) 

ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก 
  ๔.๔ ประกาศผลสอบภาควิชาการ  วันเสารท์ี่ ๑๖  มีนาคม ๒๕๕๖  ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และ ทางอินเตอร์เน็ท www.atc-rta.com หรือ
โทรศัพท์หมายเลข ๑๙๐๐  ๘๘๘  ๕๒๒  นาทีละ  ๖  บาท  ท่ัวประเทศ 
  ๔.๕ การสอบสัมภาษณ์   ตรวจโรค ตรวจประวัติอาชญากรรม และ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย   
                             - ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๗ มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  กรมทหารราบท่ี ๑๑ รักษาพระองค์   บางเขน  กรุงเทพฯ   
  ๔.๖ ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย   วันเสารท์ี่ ๖  เมษายน  ๒๕๕๖  ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก และ  ทางอินเตอร์เน็ท www.atc-rta.com 
  ๔.๗ รับฟังค าช้ีแจง และแบ่งรุ่น 
   ๔.๗.๑ วันเสาร์ท่ี ๒๐  เมษายน ๒๕๕๖  บุคคลพลเรือน ตัวจริง และตัวส ารอง ทุกนาย 
   ๔.๗.๒ วันอาทิตย์ท่ี ๒๑  เมษายน ๒๕๕๖ ทหารกองประจ าการ และ กองหนุน ตัวจริง และตัวส ารอง ทุกนาย 
  ๔.๘ รายงานตัว ท าสัญญา และเข้ารับการศึกษา     
   ๔.๘.๑ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รายงานตัว/ท าสัญญา ท่ีโรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์  อ าเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยจะแบ่งผู้เข้ารับการศึกษา เป็น  ๒  รุ่น รุ่นท่ี ๑/๕๖ รายงานตัววันท่ี ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  และ รุ่นท่ี ๒/๕๖ รายงานตัว วันท่ี  
๑ - ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
   ๔.๘.๒ หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ  รายงานตัว/ท าสัญญา ในวันท่ี  ๑ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ  กองพันนักเรียนนายสิบ 
กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ   ค่ายธนะรัชต์  อ าเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
  ๔.๙ ประกาศเรียกบุคคลส ารองเข้ารายงานตัวและท าสัญญา 
   ๔.๙.๑ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  รุ่นท่ี  ๑/๕๖  ประกาศเรียกบุคคลส ารอง  วันท่ี  ๑ - ๓๑  พ.ค.๕๖  จนกว่าจะครบตาม
ยอดท่ีกองทัพบกก าหนด  เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงท่ีสละสิทธิ์หรือลาออก  และให้รายงานตัวตามวันเวลาท่ีประกาศเรียก 
   ๔.๙.๒ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  รุ่นท่ี  ๒/๕๖  ประกาศเรียกบุคคลส ารอง  วันท่ี  ๑ - ๓๐  พ.ย.๕๖  จนกว่าจะครบตาม
ยอดท่ีกองทัพบกก าหนด  เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงท่ีสละสิทธิ์หรือลาออก  และให้รายงานตัวตามวันเวลาท่ีประกาศเรียก 
   ๔.๙.๓ หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ  ประกาศเรียกบุคคลส ารอง  วันท่ี  ๑ - ๓๑  พ.ค.๕๖  จนกว่าจะครบตามยอดท่ี
กองทัพบกก าหนด  เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงท่ีสละสิทธิ์หรือลาออก  และให้รายงานตัวตามวันเวลาท่ีประกาศเรียก 

http://www.atc-rta.com/
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 ๕. การสอบคัดเลือกผู้สมัคร 
  ๕.๑ สอบภาควิชาการ  ๔ วิชา  ได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และวิชาภาษาองักฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๕.๒ ผู้ท่ีสอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้ว จะต้องรายงานตัวตามวันท่ีประกาศนัด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบว่ายน้ า และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( ดึงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง )  ตามวันเวลาและสถานท่ี 
ท่ีก าหนด 
 ๖. สถานศึกษา  หลักสูตร  นักเรียนนายสิบทหารบก ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก  ค่ายธนะรัชต์  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
และหลักสูตร  นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ณ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ  ค่ายธนะรัชต์  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
  ๗. ผู้สนใจจะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่  กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑  ถนนเทอดด าริ แขวงถนนนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  หมายเลขโทรศัพท์ ( ทศท. )  ๐–๒๒๔๑–๔๐๖๘ – ๙, ๐–๒๒๔๓–๖๑๒๔-๖, ๐–๒๒๔๑–๔๐๓๖, ๐–๒๒๔๑–๔๐๔๖, 
๐–๒๒๔๑–๑๖๖๐ ต่อ ๑๒๓๔ และ โทรศัพท์ทหาร ๕๓–๒๓๖๔๔, ๕๓–๒๓๖๔๖,๕๓–๒๓๖๘๓, ๕๓–๒๓๖๘๔,  โทรศัพท์ภายในกองทัพบก  ๙๕๔๓๐,  
๙๕๔๓๓,  ๙๕๔๔๖, ๙๕๔๔๗  ต่อ ๑๒๓๔   หรือท่ี หรือท่ีกองอ านวยการรับสมัคร ๐–๒๒๔๑-๔๐๓๗, ๐–๒๒๙๗–๖๑๙๖   และโทรศัพท์ทหาร ๙๖๑๙๖, 
๘๙๑๐๖, ๘๙๑๐๐ และ ๘๙๑๐๙  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
        ประกาศ       ณ       วันท่ี          พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                             
 
       พลโท     

            ( นรินทร์     ลักขณา ) 
                                                                                            เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร พ.ท. .............................................รา่ง/ตรวจ .................พ.ย.๕๕ 
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ค ำแนะน ำกำรสมัคร นักเรียนนำยสิบทหำรบก ประจ ำปี ๒๕๕๖ ( ฉบับย่อ ) 
กรมยุทธศึกษำทหำรบก 

------------------------------------ 
 ๑.  ควำมมุ่งหมำย  กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 
หลักสตูร ๑  ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจ าการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จ านวน ๑๓ เหล่า และนักเรียนนายสิบเหล่าทหาร
ราบ หลักสูตร ๑ ปี ที่จะบรรจุรับราชการเป็นสิบตรีประจ าการเหล่าทหารราบ โดยทั้ง ๒ หลักสตูรจะท าการฝึกและศึกษาวิชาทหารเพื่อ
เป็นผู้น าหน่วยทหารขนาดเล็กท่ีมคีวามรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก  
 ๒.  หลักสูตรกำรศึกษำ  : หลักสูตรนกัเรียนนายสิบทหารบก ศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี  
จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา ๖ เดือน และศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ อีก ๖ เดือน รวมเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ๑ ปี และ 
หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ศึกษา ณ โรงเรียนทหารราบ ค่ายธนะรัชต์  อ.ปราณบุรี  จว.ประจวบคีรีขันธ์  เวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร ๑ ปี  
 ๓.  ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร 
  ๓.๑  บุคคลพลเรือน เพศชาย 
  ๓.๒  ทหารกองประจ าการ, พลทหารประจ าการ (พลอาสาสมัคร) และอาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก  
  ๓.๓  ทหารกองหนุน ที่เคยปฏิบตัิหน้าทีอ่ยู่ในสังกัดของ กองทัพบก 
 ๔.  คุณสมบัติของผู้สมัคร    ต้องมีคุณสมบัติดังนี.้- 
  ๔.๑  ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  สายสามญั สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสตูร
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  ๔.๒  บุคคลพลเรือน อายุตั้งแต่ ๑๗ ปี ถึง ๒๒ ปี ( ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๔ ถึง พ.ศ.๒๕๓๙ )ไมร่ับสมัครผู้ที่มีอายุ
ครบ ๒๑ ปีบริบรูณ์ ( เกิด พ.ศ. ๒๕๓๕ )    ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณี
ยกเว้น ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ช้ันปีท่ี ๓  (รด.ปี ๓) ขึ้นไป  ซึ่งต้องมีหลักฐานสมุดประจ าตัวทหาร
กองหนุน (หนังสือส าคัญแบบ สด.๘) หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน  หรือ ใบรับรองผลการ
ตรวจเลือกฯ (สด.๔๓)  มาแสดงตอ่กรรมการรับสมัคร 
  ๔.๓  ทหารกองประจ าการ, พลทหารประจ าการ (พลอาสาสมัคร) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก 
มีอายุไมเ่กิน ๒๔ ปี  (ไม่เกดิก่อน พ.ศ.๒๕๓๒ )  
  ๔.๔  มีสัญชาติไทย และบดิา มารดา มสีัญชาตไิทยโดยก าเนดิ แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือ 
นายทหารประทวน ซึ่งมีสญัชาติไทยโดยก าเนดิแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสญัชาตไิทยโดยก าเนิดกไ็ด้ 
  ๔.๕  มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  ๔.๖  เป็นชายโสด ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไมเ่ป็นผู้ที่มหีนี้สินล้นพ้นตวั 
  ๔.๗  ไม่อยู่ในสมณะเพศ 
  ๔.๘  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องค าพิพากษาโทษจ าคุก  เว้นแต่ความผิดในลักษณะ
ลหุโทษ  หรือ ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
  ๔.๙  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ 
  ๔.๑๐  ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ 
  ๔.๑๑  ไม่เคยทุจริตในการสมัคร หรือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน 
  ๔.๑๒ ต้องได้รับอนญุาตจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเขา้เป็นนักเรียนนายสิบทหารบก, หลักสตูร
นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ 
  ๔.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมเีสพติดใหโ้ทษ  
  ๔.๑๔  ต้องว่ายน้ าได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร 
  ๔.๑๕ ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  ๔.๑๖ ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ าการ ตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗   
ในปีท่ีสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 
          ๕.  หลักฐำนกำรสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่อหน่วยรับสมัคร   ดังต่อไปนี.้- 
  ๕.๑   ใบสมัครสีขำว ส าหรับ บุคลพลเรือน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ใช้รูปถ่าย กองอ านายการรับสมัครจะถ่ายรูปให้วันสมัคร) 
 



-๒- 
 

                           ๕. ๒  ใบสมัครสีฟ้ำ  ส าหรับ ทหำรกองประจ ำกำร, พลอำสำสมัคร และอำสำสมัครทหำรพรำนในส่วนของกองทัพบก    
หากมิได้มาสมัครด้วยตนเองให้กรอกใบสมัคร พร้อมส่งรูปถ่ำยหน้ำตรงเป็นไฟล์ดิจิตอล JPEG ขนำด ๓๒๐x๒๔๐   ไมส่วมหมวก  ไม่
สวมแว่นตา  และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไมเ่กิน  ๓  เดือน    ( บันทึกชื่อรูปโดยใช้หมำยเลขบัตรประชำชน ๑๓ หลัก และรวบรวมเป็น
หน่วย ใส่แผ่นซีดีส่งมอบให้คณะกรรมกำร )  และเอกสารที่ก าหนด ส่งผ่านหน่วยต้นสังกัด                   
  ๕.๓ ใบสมัครสีเหลือง ส าหรับ ทหำรกองหนุน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ใช้รูปถ่าย กองอ านายการรับสมัครจะ
ถ่ายรูปให้วันสมัคร)       
  ๕.๔  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ชุด  พร้อมตัวจริง 
  ๕.๕  หลักฐานแสดงคุณวุฒิ    ส าเนาประกาศนียบัตร    หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ.)  หรือใบรับรองการศึกษา  
อย่างใดอย่างหนึ่ง  จ านวน ๑ ชุด   พร้อมตัวจริง 
  ๕.๖  ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดอืน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบสุัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้ก าเนิด ในกรณีที่
ทะเบียนบ้านไม่มีช่ือบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย 
  ๕.๗  เอกสารการเปลี่ยน ช่ือ – นามสกุล (ถ้าม)ี ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรม และไมม่ีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  
ให้น าหลักฐานใบมรณบัตร   หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ   เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย 
  ๕.๘  ส าเนา สด.๘,  สด.๙  หรือ  สด.๔๓   แล้วแต่กรณี  จ านวน  ๑  ชุด  พร้อมตัวจริง 

  ๕.๙  ทหำรกองประจ ำกำร พลอำสำสมัคร อำสำสมัครทหำรพรำน จะต้องยื่นเอกสำรเพ่ิมเติม คือ หนังสอื
รับรองควำมประพฤติและยินยอมให้เข้ำเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก ของผู้บังคับบัญชำ  ระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่ำขึ้นไป  
            ๖. หลักฐำนเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับสิทธพิิเศษหรือสิทธิคะแนนเพ่ิม ผู้สมคัรซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ จะต้องยื่น
หลักฐานเพิ่มเติม ในวันรับสมัคร ได้แก่ 
  ๖.๑  หลักฐาน แสดงว่าผู้สมัครส าเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี ๑ ถึงช้ันปีท่ี ๕  ตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริม
การฝึกวิชาทหาร  ซึ่งออกโดยศูนย์ฝึกก าลังส ารอง  หรือ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ  มณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก  เท่านั้น 

  ๖.๒  หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ 
   ๖.๓  หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน  ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ  ในขณะ
ปฏิบัติราชการในหน้าท่ี  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าท่ี  หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น  ซึ่งได้รับบ าเหนจ็
บ านาญพิเศษ  ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  หรอืได้รับเงินค่าท าขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน 
   ๖.๔  หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึง่ได้กระท าหน้าท่ีในระหว่างเวลาทีม่ีการรบ 
หรือสงคราม  หรือ มีการปราบปรามการจลาจล  หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นบั 
เวลาราชการเป็นทวีคณูตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
   ๖.๕  หลักฐานแสดงว่า  เป็นนักกีฬาทีมชาต ิ  นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ)       นักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาต ิ
นักกีฬาเขตการศึกษา  นักกีฬาทีมสโมสร ( เฉพาะถ้วย ก. )   และนักกีฬากองทัพบก    ซึ่งออกให้โดย   คณะกรรมการโอลิมปิก 
แห่งประเทศไทย    การกีฬาแห่งประเทศไทย    กรมพลศึกษา    สมาคมการกีฬาแต่ละประเภท    หรือส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
กีฬากองทัพบก  
   ๖.๖ ผู้ขอรับสิทธิตาม ข้อ ๖.๕ จะต้องแยกเขียนใบสมัครขอสิทธินักกีฬาในวันสมัครพร้อมแสดงใบรับรองวุฒิบัตร 
 ส าหรับนักกีฬาแต่ละระดับต่อคณะกรรมการรบัสมคัรพร้อมส าเนา ๑ ชุด ผู้ขอใช้สิทธินักกีฬาทุกระดับ จะต้องผ่านการทดสอบ
ความสามารถทางกีฬา ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกรมยุทธศึกษาทหารบกก าหนด 
   ๖.๗ หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองประจ าการที่ปฏบิัติหน้าทีร่าชการสนาม  ไม่น้อยกว่า    ๑๒๐  วัน กอ่นวันท่ี
จะสมคัรเข้ารับการสอบคัดเลือก 

    ๗ ก ำหนดกำร 
   ๗.๑ จ าหน่ายระเบียบการและใบสมคัร  ราคาชุดละ ๑๒๐ บาท  
                    -  ทำงไปรษณีย์  ไม่มีการจ าหน่ายทางไปรษณีย์ 
                     พ้ืนที่ส่วนภูมิภำค     วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๕ ถึง วันที่  ๑๓ ก.พ.๕๖  จ าหน่ายที่ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา  
กองทัพภาคที่ ๓   จังหวัดพิษณุโลก  กองทัพภาคที่ ๔  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก ทุกแห่งทั่ว
ประเทศ  ยกเว้นหน่วย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
                   พ้ืนที่ส่วนกลำง จ ำหน่ำยที่ กรุงเทพฯ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๕ ถึง  วันที่ ๑๕ ก.พ.๕๖  ( เว้น
วันหยุดราชการ)   วันท่ี ๑๖  -  ๒๔  ก.พ.๕๖ ( ไม่เว้นวันหยดุราชการ)         
 



 
-๓- 

 
               ๗.๒ กำรรับสมัคร 
                     - พ้ืนที่ส่วนภูมภิำค  

                                  วันท่ี   ๒๐ – ๒๒   ม.ค.๕๖ ณ  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก  
   วันท่ี   ๒๔ – ๒๕    ม.ค.๕๖ ณ  กองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๓ จังหวัดเชียงใหม ่
       วันท่ี   ๒๙ ม.ค. –  ๑ ก.พ.๕๖ ณ  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา 
                                    วันที่   ๓ – ๔ ก.พ.๕๖ ณ  กองบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๒๔ จังหวัดอุดรธาน ี
       วันท่ี   ๙ – ๑๑ ก.พ.๕๖ ณ  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                    วันที่   ๑๓ ก.พ.๕๖  ณ  กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร  
   - พ้ืนที่ กรุงเทพมหำนคร       
                                        วนัที ่ ๑๖  - ๒๔  ก.พ.๕๖   ณ       กรมยุทธศึกษาทหารบก   ( ไมเ่ว้นวันหยดุราชการ ) 
    ๗.๓  กำรสอบคัดเลือกภำควิชำกำร   
    ๗.๓.๑ วันเสำร์ที่ ๙ ม.ีค.๕๖ เวลำ ๑๓๐๐ ( บคุคลพลเรือน ) ณ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ๒ วิทยำเขตบำงนำ 
    ๗.๓.๒ วันอำทิตย์ที่ ๑๐ มี.ค.๕๖ เวลำ ๑๓๐๐ ( ทหำรกองประจ ำกำร ทหำรกองหนุน พลอำสำสมัคร  
และอำสำสมัครทหำรพรำน ) ณ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง หัวหมำก 
    ๗.๔ ประกำศผลสอบภำควิชำกำร : วันเสำร์ที ่๑๖  มี.ค. ๕๖   กรมยุทธศึกษาทหารบก และ  ทางอินเตอร์เน็ท 
www.atc-rta.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๙๐๐-๘๘๘-๕๒๒ นาทีละ ๖ บาท ทุกเครือข่าย หรือทาง SMS โดยพิมพ์ NCO ตามด้วย
หมายเลขประจ าตัวสอบ ส่งข้อความมาที่ ๔๘๔๗๘๒๑  นาทีละ ๖ บาททั่วประเทศ 

              ๗.๕   สอบสัมภำษณ์  ตรวจประวัติอำชญำกรรม วัดขนำดร่ำงกำย ตรวจโรค ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย     : 
วันท่ี  ๒๐  – ๒๗ มี.ค.๕๖   ณ กรมทหารราบท่ี ๑๑ รักษาพระองค์  บางเขน  กรุงเทพ ฯ 
         ๗.๖  ประกำศผลสอบขั้นสุดท้ำย วันเสำร์ที่ ๖ เม.ย.๕๖   ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางอินเตอร์เน็ท 
www.atc-rta.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๙๐๐-๘๘๘-๕๒๒ นาทีละ ๖ บาท ทุกเครือข่าย หรือทาง SMS โดยพิมพ์ NCO ตามด้วย
หมายเลขประจ าตัวสอบ ส่งข้อความมาที่ ๔๘๔๗๘๒๑  นาทีละ ๖ บาททั่วประเทศ 
    ๗.๗  รับฟังค ำชี้แจง และแบ่งรุ่น                                
      ๗.๗.๑  วันเสาร์ที่ ๒๐  เม.ย.๕๖  บุคคลพลเรือน ตัวจริง และตัวส ารอง ทุกนาย 
      ๗.๗.๒  วันอาทิตย์ที ่ ๒๑  เม.ย.๕๖ ทหารกองประจ าการ และ ทหารกองหนุน ตัวจริง และตัวส ารอง ทุกนาย 
    ๗.๘   รำยงำนตัว ท ำสัญญำ และเข้ำรับกำรศึกษำ     
      ๗.๘.๑  หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รายงานตัว/ท าสญัญา ที่โรงเรยีนนายสบิทหารบก ค่ายธนะรัชต ์ 
อ าเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยจะแบ่งผูเ้ข้ารับการศึกษา เป็น  ๒  รุ่น รุ่นที่ ๑/๕๖ รายงานตัววันท่ี ๑ – ๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๖  และ รุ่นที่ ๒/๕๖ รายงานตัว วันท่ี ๑ - ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
      ๗.๘.๒  หลักสูตรนกัเรียนนายสบิเหลา่ทหารราบ  รายงานตวั/ท าสญัญา ในวันที ่  ๑ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
 ณ  กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ   ค่ายธนะรัชต์  อ าเภอปราณบรุี   จังหวัดประจวบครีีขันธ์   
    ๗.๙   ประกำศเรียกบุคคลส ำรองเข้ำรำยงำนตัวและท ำสัญญำ     
      ๗.๙.๑  หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  รุ่นที่  ๑/๕๖ ประกาศเรียกบุคคลส ารอง วันที่ ๑ - ๓๑  พ.ค.๕๖  จนกว่าจะ
ครบตามยอดที่กองทัพบกก าหนด  เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก  และให้รายงานตัวตามวันเวลาที่ประกาศเรียก 
      ๗.๙.๒  หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ ๒/๕๖  ประกาศเรียกบุคคลส ารอง  วันที่  ๑ - ๓๐  พ.ย.๕๖  
จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกก าหนด  เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก  และให้รายงานตัวตามวันเวลาที่ประกาศเรียก 
      ๗.๙.๓  หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ  ประกาศเรียกบุคคลส ารอง  วันที่  ๑ - ๓๑  พ.ค.๕๖  
จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกก าหนด  เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก  และให้รายงานตัวตามวันเวลาที่ประกาศเรียก 
 ๘. กำรสอบคัดเลือกผู้สมัคร 
     ๘.๑ ใบสมัคร และรายละเอียดการปฏิบัตติลอดจนสิทธิอันพึงไดร้บั มีปรากฏในระเบียบการรับสมัคร   
     ๘.๒ สอบภาควิชาการ  ๔ วิชา  ได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ        
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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     ๘.๓ ผู้ที่สอบคดัเลือกภาควิชาการได้แล้ว  จะต้องรายงานตัวตามวันท่ีประกาศนดั  เพื่อเข้ารับการสอบสมัภาษณ ์  
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม   ตรวจความสมบรูณข์องรา่งกาย   ตรวจโรค ทดสอบว่ายน้ า  และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( ดึงข้อ ดันพืน้ 
ลุกนั่ง และวิ่ง )  ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีก าหนด 
เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 

ประเภท เกณฑต์่ าสดุ เกณฑ์ ๕๐ % เกณฑ์ ๑๐๐ % หมายเหต ุ
 - ดึงข้อ 
 - วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร 
 - ดันพื้น (ภายใน ๒ นาที) 
 - ลุก-นั่ง (ภายใน ๓๐ นาที) 
 - ว่ายน้ า ๒๕ เมตร 

 ๓ ครั้ง 
 ๔.๔๕ นาที 
 ๑๐ ครั้ง 
 ๑๑ ครั้ง 
ภายใน ๒ นาที 

๗ ครั้ง 
 ๔.๑๕ นาที 
 ๓๔ ครั้ง 
 ๒๑ ครั้ง 
ภายใน ๒ นาที 

 ๑๕ ครั้ง 
 ๓.๒๕ นาที 
 ๘๔ ครั้ง 
 ๓๘ ครั้ง 
ภายใน ๒ นาที 

ผู้เข้ารับการทดสอบต้องผ่าน
อย่างน้อยเกณฑต์่ าสดุทุก
ประเภทและมีการทดสอบ
วิ่ง,ดันพื้นและลุก-นั่งคะแนน
รวมกัน ๕๐ % -ขึ้นไป 
 

 
     ๘.๔ ผู้ทีผ่่าสนการสอบคดัเลือกขั้นสุดท้าย ต้องรายงานตัวท าสญัญา ก่อนเข้ารับการศึกษา โดยมีข้าราชการชั้น
สัญญาบัตรประจ าการหรือข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ ขึ้นไปและมอีายุไม่เกิน ๕๘ ปี เป็นผู้รับรองค้ าประกัน 
     ๙. สถำนที่ศึกษำ   :  โรงเรียนนายสิบทหารบก  และโรงเรยีนทหารราบ  ศูนย์การทหารราบ    ค่ายธนะรัชต ์  
อ าเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ๑๐. สิทธิของนักเรียนนำยสิบทหำรบก และนักเรียนนำยสิบเหล่ำทหำรรำบ 
  ๑๐.๑ ในระหวา่งการศึกษา จะไดร้ับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน และเครื่องอุปโภคบรโิภค ตามที่ทางราชการก าหนด 
  ๑๐.๒  ผู้ซึ่งมีผลการเรียนดี และมีความประพฤตเิรียบร้อย จะไดร้ับพิจารณาส่งเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียน 
เตรียมทหาร ตามจ านวนท่ีกองทัพบกก าหนด เว้น หลักสูตรนักเรยีนนายสิบเหล่าทหารราบ 
  ๑๐.๓  เมื่อส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ๑ ปี  บรรจุเป็นข้าราชการทหาร และได้รบัการแต่งตั้งยศเป็นสบิตรี รับ
เงินเดือนระดับ ป.๑ ช้ัน ๑๑.๕  เดือนละ  ๗,๙๖๐.- บาท (อาจมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด)    
 ๑๑. ผู้สนใจจะสมคัรเข้าเป็นนักเรยีนนายสิบทหารบก, นักเรยีนนายสบิเหล่าทหารราบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
กองทัพภาค มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก ทุกแห่ง และที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑   ถนนเทอดด าริ แขวงถนนนครไชยศร ี    
เขตดสุิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  หมายเลขโทรศัพท์  ( ทศท. )  ๐–๒๒๔๑–๔๐๖๘ - ๙,  ๐–๒๒๔๓–๖๑๒๔-๖, ๐–๒๒๔๑–๔๐๓๖,  
๐–๒๒๔๑–๔๐๔๖,  ๐–๒๒๔๑–๑๖๖๐ ต่อ ๑๒๓๔ และ โทรศัพท์ทหาร ๕๓–๒๓๖๔๔, ๕๓–๒๓๖๔๖, ๕๓–๒๓๖๘๓,  ๕๓–๒๓๖๘๔,   
โทรศัพท์ภายในกองทัพบก  ๙๕๔๓๐, ๙๕๔๓๓, ๙๕๔๔๖, ๙๕๔๔๗ ต่อ ๑๒๓๔     หรือท่ีกองอ านวยการรับสมัคร ๐–๒๒๔๑-๔๐๓๗, 
 ๐–๒๒๙๗–๖๑๙๖   และโทรศัพท์ทหาร ๙๖๑๙๖, ๘๙๑๐๖, ๘๙๑๐๐ และ ๘๙๑๐๙  ตั้งแต่บัดนีเ้ปน็ต้นไป 

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



ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น  นนส.ทบ.  และ นนส. เหล่า ร.   ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

วันที่ เวลา กิจกรรม ค าชี้แจง 
1 ธ.ค.55  - 31 ม.ค. 56 ราชการ - จ าหน่ายใบสมัคร   ทางไปรษณีย์   ไม่มีจ าหน่าย      

 13 ธ.ค.55  - 13 ก.พ. 56 ราชการ - จ าหน่ายใบสมัคร     ณ    หน่วยทหารในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค - ณ   ทภ.2,  ทภ.3,  ทภ.4  มทบ / จทบ.     

 13 ธ.ค.55  - 15 ก.พ. 56 
 16 –  24  ก.พ.56 

ราชการ - จ าหน่ายใบสมัคร     ณ    กรมยุทธศึกษาทหารบก  กทม. 
- จ าหน่ายใบสมัคร     ณ    กรมยุทธศึกษาทหารบก   กทม. 

- เว้นวันหยุดราชการ        
- ไม่เว้นวันหยุดราชการ      

การรับสมัคร  (19 ม.ค. – 24 ก.พ.56) 
อา.20 - อ.22 ม.ค.56 ราชการ ณ  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3   จ.พิษณุโลก  

พฤ.24 –ศ.25 ม.ค.56 ราชการ ณ   มณฑลทหารบกที่ 33  จ. เชียงใหม่  

อ.29ม.ค. – ศ.1 ก.พ.56 ราชการ ณ   กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2   จ.นครราชสีมา  

อา.3 – จ.4  ก.พ.56 ราชการ ณ   มณฑลทหารบกที่ 24  จ. อุดรธานี  

ส.9 –  จ.11  ก.พ.56 ราชการ ณ   กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4    จ.นครศรีธรรมราช  

พ.13  ก.พ.56  ราชการ ณ   กองบังคับการ จทบ.ชุมพร จว.ชุมพร  

ส.16 – อา. 24  ก.พ.56 ราชการ ณ   กรมยทุธศึกษาทหารบก  กรุงเทพฯ  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

การทดสอบ 
ส. 2 มี.ค.56 0700 - ทดสอบความสามารถทางกีฬา ( เฉพาะผู้ขอใช้สิทธิ ) - สนามกีฬากองทัพบก  ถนนวิภาวดีรังสิต  กทม.ฯ 

ส.  9 ม.ีค.56 1300 - สอบภาควิชาการ  ( บุคคลพลเรือน )   ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  วิทยาเขตบางนา 

อา. 10  มี.ค.56 1300 - สอบภาควิชาการ  ( ทหารกองประจ าการ )   ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   หัวหมาก 

ส. 16  ม.ีค.56 ราชการ - ประกาศผลสอบภาควิชาการ  - ณ   กรมยุทธศึกษาทหารบก   

พ. 20 -  พ. 27  มี.ค.56 

 
0700 

 

- สอบสัมภาษณ์   ตรวจประวัติอาชญากรรม     ตรวจ โรค  
ทดสอบว่ายน้ า  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย    

- กรมทหารราบที่  11 รักษาพระองค์   กรุงเทพฯ 
( ผู้เข้าทดสอบใส่ ชุดกีฬา เตรียม กางเกงว่ายน้ า     
ค่าตรวจโรค 540.- บ. (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)และ
ค่าตรวจประวัติอาชญากรรม 100.-บาท 

ส.  6  เม.ย.56 ราชการ - ประกาศผลสอบขัน้สุดท้าย - ณ  กรมยทุธศึกษาทหารบก   

ส.  20  เม.ย.56 0800 -นนส.ทบ. บุคคลพลเรือน ตัวจริง และตัวส ารอง  ทุกนาย รับฟังค า
ชี้แจง และแบ่งรุ่น 

- ณ   กรมยุทธศึกษาทหารบก   

อา. 21  เม.ย.56 0800 
 

1300 

-  ทหารกองประจ าการ  กองหนุน  ตัวจริง และตัวส ารองทุกนาย  
   รับฟังค าชี้แจง 
- นนส.เหล่า ร. ตัวจริง   และตัวส ารอง ทุกนาย รับฟังค าชี้แจง 

- ณ  กรมยทุธศึกษาทหารบก  
 

การรายงานตัวและท าสัญญา 
พ. 1 พ.ค. 56 บุคคลพลเรือน รุ่น 1/56  ท าสัญญารายงานตัวเข้ารับการศึกษา   ณ  รร.นส.ทบ.  ค่ายธนะรัชต์   อ.ปราณบุรี  จว.ป.ข. 

พฤ. 2 พ.ค.56 ทหารกองประจ าการ รุ่น 1/56 , กองหนุน  ท าสัญญารายงานตัวเข้ารับการศึกษา   ณ  รร.นส.ทบ. และ  รร.ร.ศร.   ค่ายธนะรัชต์   
อ.ปราณบุรี   จว.ป.ข. 

1 – 31 พ.ค.56 ราชการ - ประกาศเรียกบุคคลส ารอง รุ่นที่ 1/56 
- บุคคลส ารองที่ได้รับการประกาศเรียก  รายงานตัวและท าสัญญา   
   ตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศเรียก 

- ณ  กรมยทุธศึกษาทหารบก 
- ณ  รร.นส.ทบ.  ค่ายธนะรัชต์   อ.ปราณบุรี  จว.ป.ข. 
- ณ  รร.ร.ศร.  ค่ายธนะรัชต์   อ.ปราณบุรี  จว.ป.ข. 

ศ. 1 พ.ย.56 บุคคลพลเรือน รุ่น 2/56 ท าสัญญารายงานตัวเข้ารับการศึกษา - ณ  รร.นส.ทบ.  ค่ายธนะรัชต์   อ.ปราณบุรี  จว.ป.ข. 

ส. 2 พ.ย.56 ทหารกองประจ าการ  รุ่น  2/56  ท าสญัญารายงานตัวเข้ารับการศึกษา - ณ  รร.นส.ทบ.  ค่ายธนะรัชต์   อ.ปราณบุรี  จว.ป.ข. 

1 – 30 พ.ย.56 ราชการ - ประกาศเรียกบุคคลส ารอง  รุ่นที่  2/56 
- บุคคลส ารองที่ได้รับการประกาศเรียก  รายงานตัวและท าสัญญา 
   ตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศเรียก 

- ณ  กรมยทุธศึกษาทหารบก 
- ณ  รร.นส.ทบ.  ค่ายธนะรัชต์    

 


