
  

 

 
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก 

เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนนายสิบทหารบก 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
  กองทัพบก มีกําหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนนายสิบทหารบก         
เพ่ือเขารับการศึกษาตามหลักสูตรของกองทัพบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  ๑. ประเภทของผูสมัคร 
    ๑.๑   บุคคลพลเรือน  
    ๑.๒   ทหารกองประจําการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
    ๑.๓   พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก   
    ๑.๔   อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก 
    ๑.๕  ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ (เฉพาะผูท่ีเคยเปนทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก) 
   ๒. คุณสมบัติท่ัวไป   
  ๒.๑   มีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยอยางสูงสุด และมีทัศนคติท่ีดีตอกองทัพบก 
รวมท้ังยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
  ๒.2  เปนชายมีอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๒๒ ปบริบูรณ หรือเปนทหาร กองประจําการ 
มีอายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ(ในป พ.ศ. 2564) นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปท่ีจะเขา
เปนนักเรียนนายสิบ 
 2.3   สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเทาตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.4  มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตถาบิดาเปนนายทหาร
สัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแลว มารดาจะมิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได 
   ในกรณีท่ี ปู หรือ ยา, ตา หรือ ยาย ของผูสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบ  
มีสัญชาติอ่ืน ซ่ึงไมใชสัญชาติไทย ใหใชหลักฐานเพ่ิมเติมในการรับสมัครดังตอไปนี้  
   (๑) สูติบัตรของบิดาหรือมารดาแลวแตกรณี หรือ 
   (๒) หนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดา แลวแตกรณีจากนายทะเบียนทองถ่ิน 
 ๒.5   มีรางกายสมบูรณแข็งแรง และมีรูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดพิกัดของรางกาย
เหมาะสมกับการเปนทหาร ไมมีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ ซ่ึงขัดตอการเปนนักเรียนนายสิบ  
ตามระเบียบกองทัพบก วาดวยนักเรียนนายสิบทหารบก  
 ๒.6   ตองวายน้ําได ไมนอยกวา ๒๕ เมตร 
 ๒.7    เปนโสดและไมเคยมีภรรยาหรือสัมพันธกับหญิงอ่ืนฐานะสามีภรรยามากอน 
 ๒.8   ไมอยูในสมณเพศ  
 ๒.9   ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม 
 ๒.10 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 2.11 ไมเปนผูอยูระหวางเปนจําเลยในคดีอาญา หรือไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําผิดทางอาญา เวนแตโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 

- สําเนาคูฉบับ - - สําเนาคูฉบับ - 

\2.๑2 ไมเปน…. 
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 2.๑2 ไมเปนผูอยูในระหวางพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ 
 2.๑3 ไมเคยเปนผูถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไลออกจากราชการ 
 2.๑๔  ไมเคยทําการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนนายสิบมากอน  
 2.๑5 ไมเคยพนสภาพจากความเปนนักเรียนนายสิบ 
 2.๑6 ไมเปนผู ท่ีตองเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติ 
รับราชการทหาร ในปท่ีสมัครสอบ และผูท่ีอยูระหวางใชสิทธิ์การผอนผันการเขารับราชการทหาร 
   ๓. คุณสมบัติเฉพาะ 
    ๓.๑ เปนบุคคลพลเรือนชายมีอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๒๒ ปบริบูรณ หรือเปน
ทหารกองประจําการมีอายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปท่ี
จะเขาเปนนักเรียนนายสิบ (พ.ศ. ๒๕๖๔) 
      ๓.๑.๑ ทหารกองเกิน อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปบริบูรณ (ผูท่ีเกิดระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ.๒๕๔๖) 
โดยไมรับสมัครผูท่ีจะเขารับการตรวจเลือกเขาเปนทหารกองประจําการในป ๒๕๖๔ (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๓) สําหรับผูมี 
อายุ ๒๒ ปบริบูรณ ตองมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบสด.๔๓) 
แสดงวาผานการตรวจเลือกฯ “รางกายสมบรูณดี” ผลการจับสลาก “ดํา” หรือ “สงคนรองขอเขากองประจําการพอ” 
ไมตองสงเขากองประจําการ 

       ๓.๑.๒ ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปบริบูรณ (ผูเกิดระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปท่ี ๓ (นศท.ป ๓) ของศูนยการกําลังสํารอง
หรือศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกตองแสดงหลักฐานสมุดประจําตัวทหารกองหนุน หรือหนังสือสําคัญ 
(แบบ สด.๘) เทานั้น สําหรับ ผูแสดงหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะจากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน 
ในกรณีขอคะแนนเพ่ิมพิเศษ 
       ๓.๒ ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณในป พ.ศ. 2564   
(ไมเกิดกอน พ.ศ.๒๕๔๐) 
       ๓.๓ ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ ในป พ.ศ. 2564 (ไมเกิดกอน  
พ.ศ.๒๕๔๐) ท้ังนี้ ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลว ไมมีผลกระทบตอการปรับยายของหนวยตนสังกัด และ
เวลารับราชการทหารกองประจําการ  
    ๓.๔ พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ ในป พ.ศ. 2564 
(ไมเกิดกอน พ.ศ. ๒๕๔๐)   
    ๓.๕ อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ ในป พ.ศ. 2564  
(ไมเกิดกอน พ.ศ. ๒๕๔๐) 
    ๓.๖  ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ (เฉพาะผูท่ีเคยเปนทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก) 
มีอายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ ในป พ.ศ. 2564  (ไมเกิดกอน พ.ศ. ๒๕๔๐)  
   ๔. การรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ตและการชําระเงิน  

      ๔.๑ เปดรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต วันท่ี ๑๑ ธันวาคม 25๖๓ 

เวลา 00.01 นาฬิกา ถึง ๒๕ มกราคม 256๔ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา โดยตรวจสอบรายละเอียดคําแนะนําการรับสมัครสอบ 

ไดทาง  http//www.atc-rta.com หรือ http//www.radd-atc.com 

 

             \4.1.๑ ผูสมัครจะตอง….. 
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      4.1.๑ ผูสมัครจะตองตรวจสอบขอมูลท่ีกรอกในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวนกอน      
การยืนยันการสงใบสมัคร เม่ือสงใบสมัครสอบในระบบแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลง หรือแกไขขอความ    
ใดๆไดอีก และถือวาขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ีใชสําหรับการสมัคร โดยผูสมัครไดอานประกาศ หรือระเบียบ
การรับสมัครเขาใจโดยละเอียดถ่ีถวน และยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของประกาศหรือระเบียบการรับสมัคร 
      4.1.๒ ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดตาง ๆ ท่ีปรากฏในใบสมัคร
ใหถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีการกรอกขอมูลอันเปนเท็จ หรือไมถูกตอง หรือใชเอกสารปลอม 
หรือเอกสารตางๆ ท่ีไมตรงตามท่ีกําหนดไวในการประกาศรับสมัคร กองทัพบกขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธ 
การรับสมัครเขาสอบคัดเลือกทันที โดยผูสมัครไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ท้ังสิ้นจากกองทัพบกได   
            4.1.๓ ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นแลว ใหผูสมัครสอบพิมพใบสมัครเพ่ือเก็บไว
เปนหลักฐาน และพิมพใบชําระเงิน เพื่อนําไปชําระเงิน ตั้งแตวันท่ี 11 ธันวาคม ถึงวันท่ี ๒๘ มกราคม 256๔  
เวลา 2๒.00 นาฬิกา โดยผานระบบการชําระเงิน 3 ชองทางของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ คือ  

   ๔.๑.๓.๑. ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร (เวลาทําการของธนาคาร)  
จํานวน 50 บาท (คาธรรมเนียมทางธนาคาร จํานวน 30 บาท และคาบริการสงขอความ (SMS) จํานวน 20 บาท)
            ๔.๑.๓.2. ชําระเงินผานตู ATM จํานวน 50 บาท (คาธรรมเนียมทางธนาคาร 
จํานวน 30 บาท และคาบริการสงขอความ (SMS) จํานวน 20 บาท 

            ๔.๑.๓.3. ชําระเงินผานธนาคารออนไลน (Internet Banking) จํานวน 50 บาท 
(คาธรรมเนียมทางธนาคาร จํานวน 30 บาท และคาบริการสงขอความ (SMS) จํานวน 20 บาท  

โดยผูสมัครตองตรวจสอบขอมูลการชําระเงินสมัครสอบดวยตนเองวาถูกตองหรือไม   
หากพบวาไมถูกตองใหผูสมัครแจงเจาหนาท่ีของธนาคารใหดําเนินการแกไขใหทันที ท้ังนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ 
เม่ือผูสมัครชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ เรียบรอยแลว และกรมยุทธศึกษาทหารบก จะไมคืนคาธรรมเนียม
การสมัครใหกับผูสมัครไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
   4.1.๔ ผูสมัครท่ีมีการชําระเงินภายในเวลากําหนดแลว ภายหลังจากการรับสมัคร

เสร็จสิ้น ระบบจะทําการประมวลผล เพ่ือจัดลําดับเลขประจําตัวสอบ ผูสมัครสามารถพิมพบัตรประจําตัวสอบ 

ซ่ึงมีการระบุหมายเลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบได ตั้งแตวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖4 

   4.1.๕ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติในครั้งนี้ เปนเพียงการตรวจสอบ

เบื้องตน หากในภายหลังปรากฏวา ผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม หรือ ขาดคุณวุฒิหรือ 

มีเหตุอันไมเหมาะสมท่ีจะเปนขาราชการทหาร กองทัพบก จะถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมา

ตั้งแตตน และใหถือวาการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกลาวเปนโมฆะ และผูสมัครจะไมมีสิทธิเรียกรองใด  ๆตอกองทัพบก 

   ๕. หลักฐานการสมัคร  
    ๕.๑ อัพโหลดภาพถายหนาตรงเปนไฟลรูปภาพ ขนาด ไมเกิน ๑ MB  ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา 

แตงกายสวมเสื้อคอปก และตองเปนภาพถายไวไมเกิน ๓ เดือน (หากเปนทหารกองประจําการใหแตงกายตามสังกัด 
นักเรียนนักศึกษา ใหแตงกายตามสถาบันท่ีกําลังเขารับการศึกษา) และอัพโหลดวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง
สถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทา และหลักฐานทางทหารตามคุณสมบัติแตละประเภท 
การสมัครสอบ สําหรับภาพถายท่ีไมผานการพิจารณามีดังตอไปนี้  
       ๕.๑.๑ ภาพถายครึ่งตัว (ไกลเกินไปจนมองไมชัดเจน) 
       ๕.๑.๒ ภาพเบลอ (เห็นหนาไมชัดเจน) 
       ๕.๑.๓ ภาพถายเลน (มีการโพสตทาทางในการถายภาพ หรือภาพเซลฟ) 
 

\๕.๑.๔ ภาพมืดหรือ… 
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       ๕.๑.๔ ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป 
       ๕.๑.๕ ภาพเอียง หรือตะแคงขาง 
    ๕.๒ ผูมีรายชื่อสอบผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ใหนําหลักฐานท่ีใชในการกรอก            
ใบสมัครทางอินเทอรเน็ต มาแสดงตอเจาหนาท่ีกองทัพภาคในการสอบข้ันตอนท่ี ๒ รายละเอียดดังนี้ 
       ๕.๒.๑ สําเนาหลักฐานใบสมัครทางอินเทอรเน็ตจํานวน ๑ ชุด 
       ๕.๒.๒  สําเนาทะเบียนบานผูสมัคร, บิดา และมารดา ผูใหกําเนิด ท่ีแสดง วัน เดือน 
ป เกิด ท่ีชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผูใหกําเนิด (ฉบับจริง) 
       ๕.๒.๓ ประกาศนียบัตร  หรือใบสุทธิ  หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรอง
ของสถานศึกษาท่ีแสดงวากําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทา พรอมสําเนาจํานวน  ๑  ชุด 
       ๕.๒.๔ บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
       ๕.๒.๕ หลักฐานทางทหารไดแก ใบสําคัญทหารกองเกิน ( แบบ สด. ๙) ใบรับรองผล
การตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบสด.๔๓ ) สําเนาทะเบียนกองประจําการ
(แบบ สด.๓)  สมุดประจําตัวทหารกองหนุน (หนังสือสําคัญฯ แบบ สด.๘ ) แลวแตกรณี พรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด 
   ๖. การรับเอกสารคะแนนเพ่ิม  ผูสมัครสอบซ่ึงมีความประสงคขอรับสิทธิพิเศษ จะตองย่ืน
หลักฐานเพ่ิมเติมดวยตนเองหรือผูปกครองท่ีไดรับมอบอํานาจ  ระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ สถานท่ีท่ีกองทัพภาคกําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   6.1 หลักฐานแสดงวาผูสมัครสําเร็จหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปท่ี 1 ถึงชั้นปท่ี 5  
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร ซ่ึงออกโดยศูนยการกําลังสํารอง หรือศูนยฝก/หนวยฝกนักศึกษา
วิชาทหารของมณฑลทหารบก เทานั้น 

    6.2 หลักฐานแสดงวาเปนบุตรของผูท่ีไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกลาหาญ หรือ
เหรียญกลาหาญ 
   6.3 หลักฐานแสดงวาเปนบุตรของทหาร ขาราชการ หรือ คนงาน ซ่ึงตองประสบอันตรายถึง
ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี หรือตองบาดเจ็บ
ถึงตายเพราะเหตุนั้น ซ่ึงไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือไดรับ
เงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยคนงาน  
   6.4 หลักฐานแสดงวาเปนบุตรของทหาร ขาราชการ หรือคนงาน ซ่ึงไดกระทําหนาท่ีใน
ระหวางเวลาท่ีมีการรบ หรือสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางท่ีมีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงมีสิทธิไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
   ๗.  การสอบคัดเลือก แบงเปน ๒ ข้ันตอน โดยใชพ้ืนท่ีในกองทัพภาคท่ี ๑,๒,๓ และ ๔ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๗.๑ การสอบข้ันท่ี ๑  

       ๗.๑.๑  การทดสอบสมรรถภาพรางกาย (ดึงขอ, ลุกนั่ง, ดันพ้ืน, วิ่ง, วายน้ํา) ระหวางวันท่ี
๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ตามวัน เวลา ตามสถานท่ีท่ีผูสอบเลือกไว 
        ๗.๑.๒ ประกาศผลการสอบข้ันท่ี ๑ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  ทางอินเทอรเน็ต  
http://atc.rta.mi.th 
    ๗.๒ การสอบข้ันท่ี ๒  

      ๗.๒.๑ การสอบภาควิชาการ, สัมภาษณ, ตรวจโรค, การตรวจประวัติอาชญากรรม, 
การตรวจเอกสาร  ระหวางวันท่ี ๒๐,๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามสถานท่ีท่ีประกาศสอบคัดเลือก ดังนี้ 

        ๗.๒.๑.๑ บุคคลพลเรือนสอบในวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
        ๗.๒.๑.๒ ทหารกองประจําการสอบในวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

\ ๗.๒.๒ ประกาศผล… 
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      ๗.๒.๒ ประกาศผลสอบรอบสุดทาย วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทางอินเทอรเน็ต  
http://atc.rta.mi.th 

   ๘. การประกาศผลการสอบ  
        ๘.๑ ประกาศผลสอบข้ันท่ี ๑ วันท่ี  ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  
       ๘.๒ ประกาศผลการสอบรอบสุดทาย วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   
       ๘.๓ การประกาศผลสอบตามขอ ๘.๑ และ ๘.๒  จะประกาศทางอินเทอรเน็ต ชองทางเดียว 
www.atc-rta.com และwww.radd-rta.com และติดประกาศดานหนากองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร  
กรมยุทธศึกษาทหารบก 
  ๙. การรายงานตัว ทําสัญญา เพ่ือเขารับการศึกษา 
    - รายงานตัวทําสัญญา วันท่ี ๑ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก 
คายโยธินศึกษามหามงกุฎ ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  ๑๐. ประกาศเรียกบุคคลสํารองเขารายงานตัวและทําสัญญา   
    - หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประกาศเรียกบุคคลสํารองรายงานตัวเขารับการศึกษา 
วันท่ี ๑ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนกวาจะครบตามยอดท่ีกองทัพบกกําหนดเพ่ือทดแทนบุคคลตัวจริง
ท่ีสละสิทธิ์หรือลาออก และใหรายงานตัวตามวัน เวลาท่ีประกาศเรียก 
   ๑๑. เปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีจะจัดการใหทราบประกาศดังกลาวขางตน และประกาศอ่ืนใดท่ี
เก่ียวของกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนนายสิบทหารบก ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔  ดวยตนเอง
จะไมมีการแจงใหทราบเปนบุคคล ผูสนใจจะสมัครสอบเขาเปนนักเรียนนายสิบทหารบกสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ไดท่ี 
กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  หมายเลขโทรศัพท 
กองอํานวยการรับสมัคร ๐–๒๒๔๑-๔๐๓๗ และโทรศัพททหาร ๘๙๑๐๐ หรือทาง www.atc-rta.com และ 
www.radd-rta.com  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
        ประกาศ     ณ     วันท่ี          ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
                      พลโท 

                                       ( วิสันติ   สระศรีดา ) 
                                                                เจากรมยุทธศึกษาทหารบก 
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