แนวทางประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 65
ลำดับ
1

ห้วงประชาสัมพันธ์
ก่อนการรับสมัคร
(ตั้งแต่ได้รับอนุมัติ
หลักการจาก กห.)

เรื่อง
ประกาศการรับสมัคร

ข้อความประชาสัมพันธ์
กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธี
ร้ อ งขอ (ก รณี พิ เศษ ) ด้ วยระบ บ ออน ไลน์ โด ยสามารถสมั ค รผ่ า น เว็ บ ไซ ต์
rcm65.rta.mi.th และที่หน่วยทหารใกล้บ้าน ในห้วงวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65
คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2545 - 2547)
ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี ๓) และทหารกองเกินที่มีอายุ 22 - 29 ปี
บริ บู รณ์ (เกิ ดในปี พ.ศ. 2536 - 2543) ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ผ่ านการตรวจเลื อ กทหารแล้ ว
แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ รับสมัครเฉพาะผลัดที่ ๑/๖5 สามารถเลือกสมัครลงหน่วยที่
เปิดรับไม่จำกัดจำนวนหน่วยในแต่ละมณฑลทหารบกทั่วประเทศโดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร
แต่เลือกได้เพียงคนละ ๑ มณฑลทหารบกเท่านั้น และให้ไปคัดเลือก ในวันที่ 12 - 13
ก.พ. 65 มณฑลทหารบกที่ตนเองเลือกไว้ซึ่งกำหนดการจะแจ้งไว้ในใบตอบรับการสมัคร
ของแต่ละคน และส่งเข้ากองประจำการในวันที่ 1 พ.ค. 65

2

ก่อนการรับสมัคร
(ตั้งแต่ได้รับอนุมัติ
หลักการจาก กห.)

กำหนดการรับสมัคร

๑. ห้วงการรับสมัคร : ๑ ธ.ค. ๖๔ - ๓๑ ม.ค. ๖๕
๒. วิธีการสมัคร : ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง รวมถึง ปฏิบัติตามขั้นตอนและ
เงื่อนไขการสมัคร ดังนี้
๒ .๑ ก รอกข้ อมู ล ใน ใบ สมั ค รผ่ า นท างระบ บ อิ น เท อร์ เ น็ ต จากเว็ บ ไซ ต์
rcm65.rta.mi.th และดำเนินการตามขั้นตอนของการลงทะเบียน หรือสมัครด้วยตนเอง
ณ หน่วยทหารที่อยู่ใกล้และสะดวก โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยทหารนั้นๆ ดำเนินการ
กรอกข้ อ มู ล การสมั ค รให้ (กรณี ผู้ ต้ อ งการสมั ค รไม่ มี โ ทรศั พ ท์ Smart phone หรื อ
ไม่เข้าใจวิธีการสมัคร)
๒.๒ เลื อ กหน่ ว ยทหารที่ เปิ ด รั บ สมั ค ร โดยเลื อ กตามความต้ อ งการเป็ นทหาร
กองประจำการ ไม่จำกัดจำนวนหน่วย ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ มทบ. เดียวกัน

เครื่องมือ
1. สื่อของ ยศ.ทบ., กร.ทบ.,
สลก.ทบ., ศซบ.ทบ., ศปส.ทบ.,
ททบ. และสื่ อวิ ท ยุ ของ
กองทัพบก
2. ชุด ชป.กร. ของ ทภ.1 - 4
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

1. สื่อของ ยศ.ทบ., กร.ทบ.,
สลก.ทบ., ศซบ.ทบ., ศปส.ทบ.,
ททบ. และสื่ อวิ ท ยุ ของ
กองทัพบก
2. ชุด ชป.กร. ของ ทภ.1 - 4
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ลำดับ

ห้วงประชาสัมพันธ์

เรื่อง

ข้อความประชาสัมพันธ์
๒.๓ ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการยืนยันส่งใบสมัคร
และถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับการสมัคร โดยผู้สมัครได้อ่านประกาศ หรือ
ระเบี ย บการรั บ สมั ค รเข้ า ใจโดยละเอี ย ดถี่ ถ้ ว นและยอมรับ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข
ตามประกาศหรือระเบียบการรับสมัคร
๒.๔ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการกรอกข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ ป รากฏในใบสมั ค ร
ให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ วนตามความเป็ น จริง ในกรณี ที่ มี ก ารกรอกข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ หรือ
ไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ใช้ เอกสารปลอม หรื อ เอกสารต่ า งๆ ที่ ไ ม่ ต รงตามที่ ก ำหนดไว้ ใ น
การประกาศหรือระเบียบการรับสมัคร ทบ. จะขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับสมัคร
เข้าคัดเลือกโดยทันที และผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จาก ทบ. ได้
๒.๕ เมื่อดำเนินการสมัครเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้งตอบรับการสมัครให้โดยอัติโนมัติ
ซึ่งใบตอบรับดังกล่าวจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครไปรายงานตัว เพื่อทำการคัดเลือก
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด และให้ผู้สมัครทำการพิมพ์หรือจัดเก็บเป็นไฟล์ภาพ
ไว้เป็นหลักฐาน

เครื่องมือ
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ระหว่างการรับสมัคร
1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65

คุณสมบัติผู้สมัคร

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธี
ร้ อ งขอ (ก รณี พิ เศษ ) ด้ วยระบ บ ออน ไลน์ โด ยสามารถสมั ค รผ่ า น เว็ บ ไซ ต์
rcm65.rta.mi.th และที่หน่วยทหารใกล้บ้าน ในห้วงวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65
คุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้
1. ทหารกองเกินที่มีอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ.2565 (เกิดในปี พ.ศ. 2545-2547)
ซึ่งเป็นผู้ที่ยังไม่ถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการ (ไม่รับสมัครคนที่เกิดปี พ.ศ.2544
เพราะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกตามปกติ)

1. สื่อของ ยศ.ทบ., กร.ทบ.,
สลก.ทบ., ศซบ.ทบ., ศปส.ทบ.,
ททบ. และสื่ อวิ ท ยุ ของ
กองทัพบก
2. ชุด ชป.กร. ของ ทภ.1 - 4
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ลำดับ

ห้วงประชาสัมพันธ์

เรื่อง

ข้อความประชาสัมพันธ์
๒. ทหารกองเกินที่มีอายุ ๒๒-๒๙ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๓)
ซึ่งเป็นผู้ที่เคยถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ ในวัน
คัดเลือกจะทำการตรวจร่างกายและวัดขนาดร่างกายใหม่ (โดยไม่ยึดผลตาม สด.๔๓ เดิม)
- คนไม่ได้ขนาด
- คนขนาดถัดรอง
- คนที่จับสลากดำ
- คนที่มีการปล่อยตัวเพราะมีการร้องขอฯ (สมัคร) เต็ม
- คนที่จำพวกที่ 4
- คนจำพวกที่ 3 ครั้งที่ 3
- คนจำพวกที่ 2
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายที่เห็นชัดว่าไม่สมบูรณ์แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ
หรื อมี อวั ยวะพิ การทุ พ พลภาพหรื อผิ ดส่ วนแต่ อย่ างใด หรื อมี โรค หรื อสภาพร่ างกาย
หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร
พ.ศ.2497 ประกอบกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
4. มี ข นาดรอบตั ว ตั้ ง แต่ ๗๖ ซม. ขึ้ น ไป ในเวลาหายใจออก และมี ข นาดสู ง ตั้ งแต่
๑๖๐ ซม. ขึ้นไป
5. ไม่ เป็ น ผู้ ซึ่ งอยู่ ในระหว่ างเป็ น ผู้ ต้ องหา หรื อจำเลยในคดี อาญา หรื ออยู่ ในระหว่ าง
ถูกคุมประพฤติ
6. ไม่เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกกรณี
7. ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา
8. สมัครได้โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร

เครื่องมือ

ลำดับ ห้วงประชาสัมพันธ์
เรื่อง
ข้อความประชาสัมพันธ์
4 ระหว่างการรับสมัคร ผู้ที่ไม่สามารถสมัครได้ ๑. ผู้ที่อยู่ในกำหนดเรียกไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งมีอายุ ๒๑ ปี
1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65
บริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ.๒๕๔๔)
๒. ผู้ ที่ มี อ ายุ ๒๒-๒๙ ปี บ ริ บู ร ณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิ ด ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๓)
ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือผู้ที่ผลการตรวจเลือกฯ ยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี
๓. ผู้ที่มีสถานะเป็นทหารกองหนุนทุกประเภท
๔. ผู้ที่เคยเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
5. ผู้ที่ อ ยู่ในระหว่างการฝึก วิชาทหารชั้น ปี ที่ 3 (ปี การศึก ษา 2564) หรือผู้ ที่ สำเร็จ
การฝึ ก วิ ช าทหารชั้ น ปี ที่ ๓ ขึ้ น ไป ซึ่ งได้ ขึ้ น ทะเบี ย นกองประจำการแล้ ว รวมถึ งผู้ ที่
อยู่ระหว่างการนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด
5

ระหว่างการรับสมัคร
1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65

เอกสารหลักฐาน
การสมัคร

ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครเพื่ อใช้กรอกข้อมูลการสมัค ร
ทางอินเทอร์เน็ต ดังนี้
๑. ใบสำคัญ (แบบ สด.๙)
2. ใบรับ รองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) เฉพาะผู้ที่มี อายุ 22-29 ปี บริบูรณ์
ในปี พ.ศ.2565 (เกิดในปี พ.ศ. 2536-2543) ที่มีผลการตรวจเลือกเสร็จสิ้นแล้ว
กรณีที่ผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) กำหนดให้
- เป็นคนจำพวกที่ 2
- คนจำพวกที่ 3 ครั้งที่ 3
- คนจำพวกที่ 4
ให้มีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย รพ.ในสังกัด ทบ./รพ.ของรัฐ (ออกให้ไม่เกิน 60 วัน
ก่อนวันคัดเลือกฯ) โดยรับรองว่าเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี

เครื่องมือ
1. สื่อของ ยศ.ทบ., กร.ทบ.,
สลก.ทบ., ศซบ.ทบ., ศปส.ทบ.,
ททบ. และสื่ อวิ ท ยุ ของ
กองทัพบก
2. ชุด ชป.กร. ของ ทภ.1 - 4
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

1. สื่อของ ยศ.ทบ., กร.ทบ.,
สลก.ทบ., ศซบ.ทบ., ศปส.ทบ.,
ททบ. และสื่ อวิ ท ยุ ของ
กองทัพบก
2. ชุด ชป.กร. ของ ทภ.1 - 4
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ลำดับ

ห้วงประชาสัมพันธ์

เรื่อง

ข้อความประชาสัมพันธ์

เครื่องมือ

๓. บัตรประจำตัวประชาชน
๔. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง, บิดา และมารดา
๕. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา/หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิพิเศษ (ม.6
หรือเทียบเท่าขึ้นไป / นศท.ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 2)
๖. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล
6

ระหว่างการรับสมัคร
1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65

สิทธิประโยชน์
ที่จะได้รับ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ จะได้รับสิทธิ ดังนี้
๑. ได้รับสิทธิและการฝึกเช่นเดียวกับผู้ที่เข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี
(6 สัปดาห์)
2. มี สิ ท ธิ ได้ รั บ เงิ น เดื อ น เบี้ ย เลี้ ย งประจำ เงิน เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราว ตามอั ต รา
ที่ กห. กำหนด (รวมไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน)
3. มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ การรักษาพยาบาล ใน รพ. ในสังกัด ทบ.
4. ผู้สมัครซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษ (ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
หรื อ ผู้ ซึ่ ง สำเร็ จ การฝึ ก นศท. ชั้ น ปี ที่ ๑ หรื อ ชั้ น ปี ที่ ๒ มี สิ ท ธิ ล ดวั น รั บ ราชการ
ในกองประจำการน้อยกว่า ๒ ปี ตามที่กฎหมายกำหนด แต่จะอ้างสิทธิดังกล่าวได้ ต่อเมื่อ
ได้แสดงหลักฐานคุณวุฒิพิเศษต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันคัดเลือก หรือต่อหน่วยทหาร
ในวันรายงานตัวเข้ากองประจำการ
5. สำหรับผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับชั้น ม.ปลาย ในระหว่างรับราชการทหารกองประจำการ
จะมีสิทธิได้รับการศึกษาต่อตามระบบการศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) จนสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

1. สื่อของ ยศ.ทบ., กร.ทบ.,
สลก.ทบ., ศซบ.ทบ., ศปส.ทบ.,
ททบ. และสื่ อวิ ท ยุ ของ
กองทัพบก
2. ชุด ชป.กร. ของ ทภ.1 - 4
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ลำดับ

ห้วงประชาสัมพันธ์

เรื่อง

ข้อความประชาสัมพันธ์
6. ผู้ที่ เข้ารับ ราชการทหารกองประจำการ เมื่อ ครบกำหนดปลดมีอ ายุ ไม่ เกิ น ๒๕ ปี
บริบูรณ์ สามารถสมัครขอรับราชการในกองประจำการต่อได้คราวละ ๑ ปี จนอายุครบ
๒๕ ปี บริบูรณ์
7. เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ครบกำหนด ๒ ปี
เมื่อปลดออกจากกองประจำการแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด
มีสิทธิเพิ่มเติม ดังนี้
7.๑ จะได้รับ โควตาในการสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก จำนวนร้อยละ ๓๐
ของจำนวนโควตาที่รับจากทหารกองประจำการในแต่ละห้วงเวลา ซึ่งปัจจุบันกองทัพบก
มีการจัดสรรโควตาในการสอบเข้า รร.นส.ทบ. โดยรับจากทหารกองประจำการร้อยละ ๘๐
และรับจากบุคคลพลเรือนร้อยละ ๒๐
7.๒ ได้รับคะแนนเพิ่มเติมพิเศษอีกร้อยละ ๕ ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ.
ในแต่ละห้วงเวลา ซึ่งปัจจุบันกองทัพบกได้กำหนดให้คะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ ๑๐ แก่ผู้ที่
ปลดออกจากกองประจำการ
8. ผู้สมัครในส่วนของ บก.ทท. จะได้รับสิทธิดังนี้
8.1 ได้รับสิทธิในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาใน รร.ชท.สปท. และ รร.แผนที่
ผท.ทหาร เมื่อครบกำหนดปลดประจำการ ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกฯ ตามที่
บก.ทท. กำหนด โดยให้โควตาร้อยละ 40 ของจำนวนที่นั่งในแต่ละปี (เริ่มปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566) โดยแบ่ งเป็ น โควตาของ บก.ทท. ร้อยละ 20 เหล่ าทั พร้อยละ 20 และ
หากโควตาใดมี จำนวนผู้ สมั ครสอบคั ดเลื อกไม่ ถึ งเกณฑ์ ที่ กำหนด ให้ นำโควตาดั งกล่ าว
ไปรวมกับอีกหนึ่งโควตา และหากทั้งสองโควตายังมีจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ถึงเกณฑ์
ที่กำหนด ให้นำโควตาที่เหลือไปรวมกับโควตาที่รับจากบุคคลพลเรือน

เครื่องมือ

ลำดับ

ห้วงประชาสัมพันธ์

เรื่อง
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หลังการรับสมัคร
1 - 13 ก.พ. 65

การคัดเลือกฯ
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หลังการคัดเลือกฯ
12 ก.พ. - 1 พ.ค. 65

การส่งเข้า
กองประจำการ

ข้อความประชาสัมพันธ์
8.2 ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษอีกร้อยละ 5 ของคะแนนเต็มภาควิชาการในการสอบ
คัดเลือกเข้ารับราชการใน บก.ทท. ซึ่งปัจจุบัน บก.ทท. ได้กำหนดให้คะแนนเพิ่มพิเศษ
ร้อยละ 3 แก่ผู้ที่ปลดออกจากกองประจำการ
๑. วั น เวลา และสถานที่ ท ำการคั ด เลื อ ก : วั น ที่ ๑๒-๑๓ ก.พ. ๖๕ เวลา ๐๗๐๐
ณ สถานที่ที่ มทบ. กำหนด จำนวน ๓๕ แห่งทั่วประเทศ
๒. หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือก มีดังนี้
๒.๑ หลักฐานการรับสมัครทั้งหมด (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
๒.๒ แบบตอบรับการสมัคร (เมื่อการลงทะเบียนสมัครสำเร็จ)
๓. การดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
๓.๑ ดำเนินกรรมวิธีตามแนวทางเดียวกันกับการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี
๓.๒ คณะกรรมการคัดเลือก จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด
๓.๓ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป โดย ผบ.หน่วย
ที่เปิดรับสมัคร ด้วยการนำปัจจัยต่างๆ มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ากองประจำการ
(กรณีที่มีการร้องขอฯ มากกว่าจำนวนที่ ทบ. กำหนด)
๓.๔ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่จะออกใบนัดให้รายงานตัวเพื่อเข้ากองประจำการ
ในวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด ทั้งนี้ จะคัดเลือกตัวสำรองไว้จำนวนหนึ่งในแต่ละ มทบ.
๓.๕ คำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือก ให้เป็นที่สุด
๑. ทางราชการจะส่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
- ผลัดที่ ๑/๒๕๖๕
- ในวันที่ ๑ พ.ค. ๖๕ ณ มทบ. ที่ทำการคัดเลือก

เครื่องมือ

1. สื่อของ ยศ.ทบ., กร.ทบ.,
สลก.ทบ., ศซบ.ทบ., ศปส.ทบ.,
ททบ. และสื่ อวิ ท ยุ ของ
กองทัพบก
2. ชุด ชป.กร. ของ ทภ.1 - 4
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

1. สื่อของ ยศ.ทบ., กร.ทบ.,
สลก.ทบ., ศซบ.ทบ., ศปส.ทบ.,
ททบ. และสื่ อวิ ท ยุ ของ
กองทัพบก
2. ชุด ชป.กร. ของ ทภ.1 - 4

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ลำดับ

ห้วงประชาสัมพันธ์

เรื่อง
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หลังการคัดเลือกฯ
12 ก.พ. - 1 พ.ค. 65

ผู้ที่ไม่มาเข้ารับการ
คัดเลือกหรือไม่มา
รายงานตัว

หลังการคัดเลือกฯ
12 ก.พ. - 1 พ.ค. 65

ผู้ที่ไม่มาเข้ารับการ
คัดเลือกหรือไม่มา
รายงานตัว
สำหรับผู้สมัคร
ที่มีอายุ 18-20 ปี
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ข้อความประชาสัมพันธ์
เครื่องมือ
๒. หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวเข้ากองประจำการ
๒.๑ ใบสำคัญ (แบบ สด.๙)
๒.๒ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓) สำหรับผู้ที่มีอายุ ๒๒-๒๙ ปีบริบูรณ์
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกิดในปี พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๓)
๒.๓ หนั งสื อแสดงความยิ นยอมของบิ ดา มารดา หรื อผู้ มี อำนาจปกครองในกรณี
ที่ ผู้ สมั ครยั งไม่ บรรลุ นิ ติ ภาวะ สำหรั บผู้ ที่ มี อายุ ๑๘-๒๐ ปี บริบู รณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
(เกิดในปี พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗) ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการคัดเลือก
๒.๔ บัตรประจำตัวประชาชน
๒.๕ ใบนัดให้รายงานตัวเพื่อเข้ากองประจำการ
๒.๖ หลักฐานคุณวุฒิ การศึกษา หรือคุณวุฒิ พิเศษ สำหรับผู้ที่ประสงค์ที่จะยื่นคุณวุฒิ
เพื่อขอสิทธิลดวันในการรับราชการทหารต่อหน่วยทหารในวันรายงานตัวเข้ากองประจำการ
ผู้สมัครที่ไม่มาเข้ารับการคัดเลือก หรือเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วไม่รายงานตัวเข้าหน่วยทหาร 1. สื่อของ ยศ.ทบ., กร.ทบ.,
สลก.ทบ., ศซบ.ทบ., ศปส.ทบ.,
ให้ถือว่าสละสิทธิการสมัครฯ โดยอัตโนมัติ
ททบ. และสื่ อวิ ท ยุ ของ
กองทัพบก
2. ชุด ชป.กร. ของ ทภ.1 - 4
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
สำหรับผู้สมัครที่มีอายุ ๑๘-๒๐ ปีบริบูรณ์ ที่ไม่มาทำการคัดเลือกหรือไม่ผ่านการคัดเลือก 1. สื่อของ ยศ.ทบ., กร.ทบ.,
หรื อ ไม่ ร ายงานตั ว เข้ า กองประจำการ จะต้ อ งกลั บ ไปเข้ ารับ การตรวจเลื อ กทหารฯ สลก.ทบ., ศซบ.ทบ., ศปส.ทบ.,
ประจำปี ตามหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ของผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอ ภูมิลำเนาทหาร ททบ. และสื่ อวิ ท ยุ ของ
ตนเอง และไม่สามารถนำผลการคัดเลือกฯ นี้ ไปอ้างสิทธิที่จะไม่เข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้ กองทัพบก
2. ชุด ชป.กร. ของ ทภ.1 - 4
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ท. สาริศ ใจบุญ
(สาริศ ใจบุญ)
หน.นรด.

