
 

 

 
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก 

เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2566 

         
 กองทัพบก มีก ำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในกองทัพบก ประจ ำปี
งบประมำณ 2566 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ๑. ประเภทการรับสมัครสอบ 
  ๑.1 เป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก (ผนวก ก) 
  1.2 เป็นนำยทหำรประทวน  
   ๑.๒.๑ รับก ำลังพลจำกแหล่งภำยในกองทัพบก (ผนวก ข) 
            1.2.1.๑ ทหำรขอเลื่อนก ำหนดเวลำปลดจำกกองประจ ำกำร  
            1.2.1.๒ พนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงชั่วครำว (เพศชำยหรือหญิง) 
    1.๒.1.3 อำสำสมัครทหำรพรำน (เพศชำยหรือหญิง) 
   ๑.๒.๒  รับจำกนักศึกษำวิชำทหำรหญิงชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป/อำสำสมัครทหำรพรำนหญิง (ผนวก ค) 
  ๑.3 เป็นทหำรอำสำ (อัตรำนำยทหำรประทวน) (ผนวก ง) 
 ๒. คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๒.1 มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์อย่ำงสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก 
รวมทั้งยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข 
  2.2 ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ และสำยอำชีพ หรือเทียบเท่ำ
ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
  ๒.3 มีร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง และรูปร่ำง ลักษณะท่ำทำง และขนำดพิกัดของร่ำงกำย
เหมำะสมกับกำรเป็นทหำร ไม่มีโรคหรือควำมผิดปกติหรือควำมพิกำร ซึ่งขัดต่อระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วย
นักเรียนนำยสิบที่มีผลบังคับใช้ หรือไม่ขัดต่อกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร 
  ๒.4 ต้องว่ำยน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ 25 เมตร  
  ๒.5 ไม่อยู่ในสมณเพศ 
  ๒.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
  ๒.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลำยตำมค ำพิพำกษำ 
  ๒.8 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงเป็นจ ำเลยในคดีอำญำ หรือไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุก โดย 
ค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก (จ ำคุกจริง) เพรำะกระท ำผิดทำงอำญำ เว้นแต่โทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดย
ประมำท หรือ ควำมผิดลหุโทษ 
  2.9 ไม่เป็นผู้เสพยำเสพติด หรือสำรเคมีเสพติดให้โทษ 
  ๒.10 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงพักรำชกำร เนื่องจำกควำมผิดหรือหนีรำชกำร 
  ๒.๑1 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพรำะควำมผิด หรือถูกไล่ออกจำกรำชกำร 
  ๒.๑2 ไม่เคยท ำกำรทุจริตในกำรสมัครสอบคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรมำก่อน 
  ๒.๑3 ไม่เคยพ้นสภำพจำกควำมเป็นนักเรียนทหำรมำก่อน 
  ๒.๑4 ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจ ำกำร ตำมพระรำชบัญญัติ          
รับรำชกำรทหำร ในปี พ.ศ. 2566 และไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงใช้สิทธิกำรผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร 
  2.15 ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจำกรำชกำร เพรำะมีควำมผิดหรือมีมลทิน 
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  2.16 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
  2.17 ต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ตำมเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกก ำหนด 
  2.18 เป็นผู้นับถือศำสนำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 ๓. การรับสมัครสอบแบบออนไลน์ 
  ๓.๑ เปิดรับสมัครสอบแบบออนไลน์ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
เวลำ ๐๐.๐๑ นำฬิกำ ถึงวันที่ ๖  มกรำคม ๒๕๖๖ เวลำ ๒๔.๐๐ นำฬิกำ สำมำรถช ำระค่ำธรรมเนียมธนำคำร และ
ค่ำบริกำรส่งข้อควำม ได้ถึงวันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๖๖ เวลำ ๒๒.๐๐ นำฬิกำ โดยตรวจสอบรำยละเอียดค ำแนะน ำ          
กำรรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ ได้ทำงเว็บไซต์ ตำมข้อ ๓.๓.๑ 
   ๓.๑.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อน
กำรยืนยันกำรส่งใบสมัคร เมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อควำมใด ๆ   
ได้อีกและถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรสมัคร โดยผู้สมัครได้อ่ำนประกำศ หรือระเบียบกำร       
รับสมัครเข้ำใจโดยละเอียดถี่ถ้วน และยอมรับที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขของประกำศหรือระเบียบกำรรับสมัคร 
   ๓.๑.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในใบสมัคร 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีท่ีมีกำรกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสำรปลอม
หรือเอกสำรต่ำง ๆ ที่ไม่ตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในกำรประกำศรับสมัคร กองทัพบกขอสงวนสิทธิ์ ในกำรปฏิเสธ       
กำรรับสมัครเข้ำสอบคัดเลือกทันที โดยผู้สมัครไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นจำกกองทัพบกได้ 
   ๓.๑.๓ ผู้สมัครที่กรอกรำยละเอียดกำรสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท ำกำร
ประมวลผล เพ่ือจัดล ำดับเลขประจ ำตัวสอบ ผู้สมัครสำมำรถพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ ซึ่งมีกำรระบุหมำยเลข
ประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ 
   ๓.๑.๔ กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงกำรตรวจสอบ
เบื้องต้น หำกในภำยหลังปรำกฏว่ำผู้สมัครเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำม หรือ ขำดคุณวุฒิหรือ       
มีเหตุอันไม่เหมำะสมที่จะเป็นข้ำรำชกำรทหำร สังกัดกองทัพบก จะถือว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบ
มำตั้งแต่ต้น และให้ถือว่ำกำรสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่ำวเป็นโมฆะ และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ  
ต่อกองทัพบก  
  ๓.๒ หลักฐำนกำรสมัคร ส ำหรับใช้ในกำรกรอกใบสมัครทำงระบบออนไลน์ 
   ๓.๒.๑ สแกนใบหน้ำ (JPEG) ขนำดไม่เกิน ๑ MB รูปถ่ำยหน้ำตรงพ้ืนหลังเรียบ         
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำ (พลอำสำสมัคร (ประจ ำกำร), อำสำสมัครทหำรพรำนชำย/หญิง, พนักงำนรำชกำร/
ลูกจ้ำงชั่วครำว   สังกัดกองทัพบก  สวมเครื่องแบบตำมสังกัด), (พลเรือน นักศึกษำวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป, 
ทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ แต่งกำยชุดสุภำพ),(นักเรียน นักศึกษำ สวมเครื่องแบบตำมสถำบันที่ก ำลังเข้ำ       
รับกำรศึกษำ) ส ำหรับรูปถ่ำยที่ ไม่ผ่าน กำรพิจำรณำมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
    ๓.๒.๑.๑ รูปถ่ำยครึ่งตัว (ไกลเกินไปจนมองไม่ชัดเจน) 
    ๓.๒.๑.๒ ภำพเบลอ (เห็นหน้ำไม่ชัดเจน) 
    ๓.๒.๑.๓ ภำพถ่ำยเล่น (มีกำรโพสต์ท่ำทำงในกำรถ่ำยภำพ หรือภำพเซลฟี) 
    ๓.๒.๑.๔ ภำพมืดหรือสีของรูปภำพจำงเกินไป 
    ๓.๒.๑.๕ ภำพเอียง หรือตะแคงข้ำง   
   ๓.๒.๒ หลักฐำนทะเบียนบ้ำนผู้สมัคร, บิดำ และมำรดำ ผู้ให้ก ำเนิด ที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด  
ที่ชัดเจน และระบุสัญชำติของบิดำ มำรดำ ผู้ให้ก ำเนิด 
   ๓.๒.๓ วุฒิกำรศึกษำ ได้แก่ ประกำศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลกำรเรียน หรือ
ใบรับรองของสถำนศึกษำท่ีแสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๖ หรือเทียบเท่ำ 
 

          /๓.๒.๔ บัตรประจ ำตัว... 
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   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), หนังสือรับรองควำมประพฤติ            
จำกผู้บังคับบัญชำ, หนังสือยินยอมให้สมัครสอบจำกผู้บังคับหน่วยต้นสังกัด (รับรองกำรปลดจำกผู้บังคับหน่วย), 
หนังสือรับรองว่ำบิดำ หรือมำรดำ เป็นก ำลังพลสังกัดกองทัพบกทุกประเภท จนถึงวันที่ ๑ กรกฎำคม  ๒๕๖๖ 
แล้วแต่กรณี  
   ๓.๒.๖ หลักฐำนที่ทำงรำชกำร เช่น โรงเรียน, สถำนสงเครำะห์, ที่ว่ำกำรอ ำเภอ หรือ
ส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ ออกให้เพ่ือรับรองว่ำบิดำหรือมำรดำ มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด (อ ำเภอ, โรงเรียน, สถำน
สงเครำะห์หรืออ่ืน ๆ รับรอง) 
   ๓.๒.๗ หลักฐำนอ่ืน ๆ ที่ระบุไว้ในระบบกำรรับสมัคร เช่น หนังสือรับรองเป็น 
ผู้อยู่ในควำมอุปกำระของสถำนสงเครำะห์หรือหน่วยงำนในสังกัดกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวง  
กำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
  ๓.๓ วิธีกำรสมัคร  
   ๓.๓.๑ ผู้สมัครสำมำรถ Download ระเบียบกำรสมัครสอบคัดเลือกฯ เพ่ือศึกษำ
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภทตำมเงื่อนไขกำรรับสมัครตำมที่กรมยุทธศึกษำทหำรบกก ำหนดได้ทำง
เ ว็ บ ไซต์  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) 
   ๓.๓.๒ ก่อนกำรกรอกข้อมูลกำรสมัคร ผู้สมัครต้องอัพโหลด (Upload) รูปถ่ำย  
เป็นไฟล์ภำพ (JPEG, PNG), หลักฐำนด้ำนกำรศึกษำและหลักฐำนทำงทหำร (JPEG, PNG, PDF) ขนำดไม่เกิน  
๒ MB รวมถึงหลักฐำนอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในระบบกำรรับสมัคร 
   ๓.๓.๓ ผู้สมัครด ำเนินกำรกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมตรวจสอบข้อมูลว่ำถูกต้องแล้ว 
ให้กดยืนยันกำรส่งใบสมัคร (เมื่อผู้สมัครยืนยันกำรส่งใบสมัครแล้ว ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลกำรสมัครได้)  

 ๔. วิธีการช าระเงิน  เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำมำรถพิมพ์              
ใบช ำระเงินไปช ำระเงินได้ภำยในวันที่ 8 พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ ถึง ๙ มกรำคม ๒๕๖๖ โดยผ่ำนระบบ           
กำรช ำระเงิน ๓ ช่องทำง คือ  
  ๔.๑ ช ำระเง ินผ ่ำนเคำน ์เตอร ์ธนำคำร (เวลำท ำกำรของธนำคำร)  ในอัตรำค่ำ              
ธรรมเนียมธนำคำร จ ำนวน ๓๐.- บำท และค่ำบริกำรส่งข้อควำม จ ำนวน ๒๐.- บำท รวมทั้งสิ้น ๕๐.- บำท 
  ๔.๒ ช ำระเงินผ่ำนตู้ ATM ภำยในเวลำ ๒๒.๐๐ นำฬิกำ ในอัตรำค่ำธรรมเนียมธนำคำร 
จ ำนวน ๓๐.- บำท และค่ำบริกำรส่งข้อควำม จ ำนวน ๒๐.- บำท รวมทั้งสิ้น ๕๐.- บำท 
  ๔.๓ ช ำระเงินผ่ำนธนำคำรออนไลน์ Internet  Bangking  (Krung Next) ภำยในเวลำ ๒๒.๐๐ นำฬิกำ 
ค่ำบริกำรส่งข้อควำม จ ำนวน ๒๐.- บำท  
  ๔.๔ ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลกำรช ำระเงินด้วยตนเอง ว่ำถูกต้องหรือไม่ หำกพบว่ำ
ไม ่ถ ูกต ้องให ้ผู ้สม ัครแจ ้ง เจ ้ำหน้ำที ่ของธนำคำรให้ด ำ เน ินกำรแก้ไขโดยทันที ทั ้งนี ้กำรสมัครสอบ                
จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู ้สมัครช ำระค่ำธรรมเนียมธนำคำร และ/หรือค่ำบริกำรส่งข้อควำมเรียบร้อยแล้ว              
กรมยุทธศึกษำทหำรบก จะไม่คืนค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรส่งข้อควำมให้กับผู้สมัครไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
  ๔.๕ หลังจำกช ำระเงินแล้ว ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทยออกให้ไว้ 

 

/เป็นหลักฐำน... 
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เป็นหลักฐำน เพ่ือยืนยันกำรช ำระเงิน ในกรณีสั่งพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบแล้วไม่พบข้อมูลในระบบกำรสมัครสอบ 
เจ้ำหน้ำที่จะตรวจสอบข้อมูลจำกหลักฐำนกำรช ำระเงินดังกล่ำว 
 ๕. เอกสารคะแนนเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี) ผู้สมัครสอบซึ่งมีควำมประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ 
จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมทางระบบออนไลน์ ในครำวเดียวกันกับกำรสมัครสอบ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
      ๕.1 หลักฐำนแสดงว่ำผู้สมัครส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม         
กำรฝึกวิชำทหำรตำมหลักสูตรกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 ซึ่งต้องเป็นเอกสำรที่ออกให้โดย          
ศูนย์กำรนักศึกษำวิชำทหำร หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน หรือศูนย์กำรฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษำวิชำทหำร  
มณฑลทหำรบก 
      ๕.2 หลักฐำนแสดงว่ำเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เหรียญพิทักษ์
เสรีชน เหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญชำยแดน เข็มกล้ำหำญหรือเหรียญกล้ำหำญ (ถ้ำมี) 
            ๕.3 หลักฐำนแสดงว่ำเป็นบุตรของทหำร ข้ำรำชกำร หรือ คนงำน ซึ่งต้องประสบอันตรำย 
ถึงทุพพลภำพ ในขณะปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่ หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระท ำกำรตำมหน้ำที่ หรือต้อง
บำดเจ็บถึงตำยเพรำะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญพิเศษ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
หรือได้รับเงินค่ำท ำขวัญตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยคนงำน 
      ๕.๔ หลักฐำนแสดงว่ำเป็นบุตรของทหำรข้ำรำชกำรหรือคนงำนซึ่งได้กระท ำหน้ำที่ในระหว่ำง
เวลำที่มีกำรรบ หรือกำรสงครำม หรือมีกำรปรำบปรำมกำรจลำจล หรือในระหว่ำงที่มีพระบรมรำชโองกำรประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
      ๕.๕ หลักฐำนแสดงว่ำเป็นพนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงชั่วครำว/อำสำสมัครทหำรพรำน      
ที่ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี (ตั้งแตน่ับวันที่ 1๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ 2566) 
      ๕.๖ หลักฐำนคะแนนเพิ่มพิเศษอ่ืน ๆ ตำมที่กองทัพบก มีอนุมัติหลักกำรให้ด ำเนินกำร  
      ๕.๗  ให้ผู้สอบผ่ำนขั้นที่ 2 (รอบสุดท้ำย) น ำหลักฐำนที่ยื่นขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมเติมพิเศษ          
ในระบบออนไลน์มำยื่นต่อคณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวเพ่ือตรวจสอบก่อนท ำสัญญำ 
 ๖. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๖.๑ การสอบขั้นที่ 1 โดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ 1, 2, 3 และ 4 มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๖.๑.๑ กำรสอบภำควิชำกำร วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2566  
   ๖.๑.๒ สถำนที่สอบตำมท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพ้ืนที่กองทัพภำคที่ 1 ถึง 4 
  ๖.๒ การสอบขั้นที่ 2 โดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ 1, 2, 3 และ 4 
   ๖.๒.๑ กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย, สัมภำษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ
อำชญำกรรม ระหว่ำงวันที่ 7 ถึง 10 มีนำคม 2566  
   ๖.๒.๒ สถำนที่สอบตำมท่ีผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพ้ืนที่กองทัพภำคที่ 1 ถึง 4 
 ๗. การประกาศผลการสอบ  
  ๗.๑ ประกำศผลสอบภำควิชำกำร วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2566 
  ๗.๒ ประกำศผลกำรสอบรอบสุดท้ำย วันที่ 7 เมษำยน 2566 
  ๗.๓ กำรประกำศผลสอบทำงออนไลน์ ตำมช่องทำงในข้อ 1๔ 
 ๘. การรายงานตัว ตรวจเอกสาร ท าสญัญา ตำมก ำหนดกำรในประกำศดังนี้ 
  ๘.1 บุคคลตำมข้อ ๑.๑ รำยงำนตัวตั้งแต ่วันที่ 1 ถึง 5 พฤษภำคม 2566  ณ โรง เรี ยน
นำยสิบทหำรบก ค่ำยโยธินศึกษำมหำมงกุฎ ต ำบลหนองแก อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  ๘.2 บุคคลตำมข้อ ๑.๒  รำยงำนตัววันที่ 2 พฤษภำคม 2566 ณ กรมยุทธศึกษำทหำรบก 
  ๘.3 บุคคลตำมข้อ ๑.๓  รำยงำนตัววันที่ 1 พฤษภำคม 2566 ณ หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน 
  
 

/๙. ประกาศเรียกบุคคล... 
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 ๙. ประกาศเรียกบุคคลส ารองเข้ารายงานตัวและท าสัญญา   กรมยุทธศึกษำทหำรบก 
จะประกำศเรียกบุคคลส ำรองรำยงำนตัวเข้ำรับกำรฝึกอบรม (ตำมรำยละเอียดในผนวก ก ถึง ผนวก ง  ประกอบประกำศฉบับนี้) 
จนกว่ำจะครบตำมจ ำนวนที่กองทัพบกก ำหนด เพ่ือทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลำออก และให้รำยงำน
ตัวตำมวัน เวลำที่ประกำศเรียก 
 ๑๐. ผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2566  
และผ่ำนกำรสอบคัดเลือกฯ แล้ว ยินยอมให้กองทัพบกบรรจุเข้ำรับรำชกำรในหน่วยที่กองทัพบกก ำหนด 
 ๑๑. ให้ผู้บังคับหน่วยระดับกองพันขึ้นไป รับผิดชอบในกำรตรวจสอบคุณสมบัติของทหำร
กองประจ ำกำรของหน่วยให้ครบถ้วนทุกประกำร เพ่ือให้มีควำมพร้อมในกำรสมัครสอบคัดเลือก หำกปรำกฏ   
ในภำยหลังว่ำมีทหำรกองประจ ำกำรหน่วยใดขำดคุณสมบัติในกำรสอบคัดเลือกดังกล่ำว หรือถูกตัดสิทธิ       ใน
ทุกกรณใีห้ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วยนั้น 
 1๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ที่จะจัดกำรให้ทรำบประกำศดังกล่ำวข้ำงต้น และประกำศอ่ืนใด 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในกองทัพบก ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖6 
ด้วยตนเองจะไม่มีกำรแจ้งให้ทรำบเป็นบุคคล โดยต้องติดตำมประกำศกรมยุทธศึกษำทหำรบก (เพ่ิมเติม) 
ภำยใน 24 ชั่วโมง ก่อนกำรปฏิบัติ ซึ่งอำจมีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม หรือกำรเปลี่ยนแปลงก ำหนดกำร สถำนที่ หรือ
อ่ืน ๆ ทั้งนี้ให้ยึดถือประกำศครั้งล่ำสุดเป็นส ำคัญ 
 ๑๓. ประกาศฉบับนี้ตลอดจน ผนวกที่แนบท้ายประกาศ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบ
กองทัพบก  ว่ำด้วยนักเรียนนำยสิบทหำรบก พ.ศ. ๒๕๖๓  
 1๔. ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดค าแนะน าการรับสมัครและและสอบคัดเลือก (ผนวก จ) 
ตำมประกำศฉบับนี้ได้ทำง https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบ
ออนไลน์กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษำทหำรบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th  
(กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร) และสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษำทหำรบก ๔๑ ถนนเทอดด ำริ 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 หมำยเลขโทรศัพท์ กองอ ำนวยกำรรับสมัคร ๐ ๒๒๔๑ ๐๒๗๔, 
0 2241 4037 และโทรศัพท์ทหำร 89109 ตั้งแตบ่ดันีเ้ปน็ต้นไป 
 
                         ประกำศ    ณ    วันที่           พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565 
 
  
              พลโท 

                                                   (สรรเสริญ  คล้ำยแก้ว) 
                                                                            เจ้ำกรมยุทธศึกษำทหำรบก 
 
กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร 
โทรศัพท ์0 2241 4037 
โทรทหำร 8910๙ 
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