
 
 
 

 
 
 
 

       เลขประจ ำตัวสอบ ..................... 
1. ช่ือ – นามสกุล ....................................................................................................................................... ผู้สมัคร (ตัวบรรจง) 

2. การเป็นทหารกองหนุน 
   -  เป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี 1  เข้ากองประจ าการ รุ่นปี ............. ผลัดท่ี ........ ปลดประจ าการเมื่อ .......................... 
   -  เป็นทหารกองประจ าการ รุ่นปี ............. ผลัดท่ี ........ ซ่ึงจะปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ 1 ในวันที่ 1 พ.ค.62 
   - หน่วยต้นสังกัดขณะเข้ารับราชการ ...................................................................................................................................... 
     ................................................................................. (ระบุให้ละเอียด : กองร้อย/กอง/กองพัน/กองพล/กองทัพ/เหล่าทัพ) 
   -  เป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี 1  จากการเป็นนักศึกษาวิชาทหารท่ีส าเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี 3 ถึง ช้ันปีท่ี 5 
3. ข้อมูลส่วนตัว : เกิดวันท่ี ................... เดือน............................................. พ.ศ. ......................... อายุ .................... ปี 
   เช้ือชาติ .................. สัญชาติ .................. ศาสนา .................. ภูมิล าเนาเกิด/สถานท่ีเกิด จังหวัด ......................................... 
   หมายเลขบัตรประชาชน :  -     -      -   -  
   หมายเลขประจ าตัวทหาร :            หมายเลขโทรศัพท์ .................................................... 
4. ท่ีอยูป่ัจจุบัน : บ้านเลขท่ี .............................. หมู่ท่ี ............. ถนน ....................................... ซอย ........................................ 
   ต าบล/แขวง ................................................ อ าเภอ/เขต ................................................. จังหวัด ........................................ 
   รหัสไปรษณีย์ .......................... หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ................................................................................................ 
   ผู้ท่ีสามารถติดต่อได้เกี่ยวข้องเป็น ............................... หมายเลขโทรศัพท์ ............................................................................ 
5. วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัคร ระบุคุณวุฒิและสาขาวิชา ................................................................................................................. 
   คะแนนเฉล่ีย ............................... สถานศึกษา ....................................................................................................................... 
   หำกข้ำพเจ้ำมีวุฒิกำรศึกษำสูงกว่ำคุณวุฒิที่ระบุตำมระเบียบกำรสอบ จะใช้คุณวุฒิต่ำง ๆ  ที่สูงกว่ำนี้มำเรียกร้องสิทธิ์ 
ตำมคุณวุฒิทีข่้ำพเจ้ำมีอยู่ในภำยหลังไม่ได้ 
6. ข้าพเจ้า  มี/  ไม่มี คดีอาญาใด ๆ มาก่อน และไม่ใช้หลักฐานและเอกสารอันเป็นเท็จในการสมัครเป็นอันขาด 
7. หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร 
   -  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา  2 นิ้ว จ านวน 6 รูป,   1 นิ้ว จ านวน 6 รูป  (ไม่เกิน 3 เดือน) 
   -  หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ, ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบประกาศนียบัตร) ฉบับจริงพร้อมส าเนา 
   -  บัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมส าเนา 
   -  ทะเบียนบ้านผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมส าเนา 
   -  ทะเบียนบ้าน บิดา มารดาของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมส าเนา 
8. หลักฐานอื่น  -  สูติบัตร , - ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล , -  ทะเบียนสมรส , -  ทะเบียนหย่า , -  ใบมรณะบัตร 
9. เอกสารทางทหาร  -  สด.3 , -  สด.8 , -  หนังสือรับรองโดยผู้บังคับหน่วย , -  สด.43 
10. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบการสอบท้ังหมด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดในระเบียบการสอบ
ทุกประการ หากปรากฏว่าข้อความตอนใดตอนหนึ่งในใบสมัครเป็นความเท็จ และมีการปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารท่ีใช้
ในการรับสมัคร ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของทางทางราชการทุกกรณี และยอมรับผลการตัดสินของ
คณะกรรมการ ฯ โดยไม่เรียกร้องสิทธิ์หรือค่าเสียหายใด ๆ  

    

 

 

 

             

          

  

 

 

 

 

 

    

    

 
 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 2 น้ิว 

ใบสมัครสอบคัดเลือกทหำรกองหนุนท่ีมีคุณวุฒิวิชำชีพเฉพำะ 
จำกทหำรกองประจ ำกำรหรือนักศึกษำวิชำทหำรที่ส ำเร็จกำรฝกวิชำทหำร

ช้ันปท่ี 3 ถึง ช้ันปีท่ี 5 เข้ำรับรำชกำรเป็นนำยทหำรประทวน ของกองทัพบก  
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 



ผู้สมัคร  ลงช่ือ ....................................................................... 
ลายมือช่ือเจ้าหน้าท่ีตรวจหลักฐานและรับสมัคร  ลงช่ือ .......................................................................  



แบบรำยงำนขอสมัครสอบคัดเลือกทหำรกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชำชีพเฉพำะ 
จำกทหำรกองประจ ำกำรหรือนักศึกษำวิชำทหำรที่ส ำเร็จกำรฝกวิชำทหำรชั้นปที่ 3 ถึง ช้ันปีที่ 5  

เข้ำรับรำชกำรเป็นนำยทหำรประทวน ของกองทัพบก  
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

           เขียนท่ี ................................................................ 
         วันท่ี ............... เดือน ............................... พ.ศ. ...................... 
เรียน    จก.สส.  

 ข้าพเจ้า .................................................................................................................. เป็นทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการ   
-  เป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี 1  เข้ากองประจ าการ รุ่นปี ............. ผลัดท่ี ........ ปลดประจ าการเมื่อ .......................... 
-  เป็นทหารกองประจ าการ รุ่นปี ............. ผลัดท่ี ........ ซ่ึงจะปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ 1 ในวันที่ 1 พ.ค.62 
-  เป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี 1  จากการเป็นนักศึกษาวิชาทหารท่ีส าเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี 3 ถึง ช้ันปีท่ี 5 
มีความประสงค์จะสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารส่ือสาร อัตรา สิบเอก และขอรับรอง
ว่าข้อความท่ีได้ระบุไว้ในใบสมัคร รวมทั้งหลักฐานและเอกสารท่ีน ามาใช้ประกอบการสมัครท้ังส้ิน เป็นความจริงทุกประการ 
 1. ข้าพเจ้าเกิด วันท่ี .......... เดือน .................................. พ.ศ. ................. อายุ.............. ปี เช้ือชาติ............................... 
สัญชาติ ................ ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ................ หมู ่......... ตรอก/ซอย .............................. ถนน ........................................... 
ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต............................... จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์ ......................... 
 2. บิดาผู้ให้ก าเนิดข้าพเจ้าช่ือ ....................................................................... เช้ือชาติ .................. สัญชาติ..................... 
ประกอบอาชีพ .......................................................................................................................  ยังมีชีวิตอยู่,  ถึงแก่กรรม 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ....................... หมู่ท่ี ............... ตรอก/ซอย ......................................... ถนน................................................ 
ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต............................... จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์ ......................... 
 3. มารดาผู้ให้ก าเนิดข้าพเจ้าช่ือ ................................................................... เช้ือชาติ .................. สัญชาติ..................... 
ประกอบอาชีพ .......................................................................................................................  ยังมีชีวิตอยู่,  ถึงแก่กรรม 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ....................... หมู่ท่ี ............... ตรอก/ซอย ......................................... ถนน................................................ 
ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต............................... จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์ ......................... 
 4. วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัคร ระบุคุณวุฒิและสาขาวิชา ...................................................................................................... 

คะแนนเฉล่ีย ..................... สถานศึกษา ........................................................................................... จังหวัด ............................ 
 5. ก่อนยื่นใบสมัคร ข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบการสอบสอบคัดเลือกทหารกองหนุนท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ จากทหาร
กองประจ าการ หรือนักศึกษาวิชาทหารท่ีส าเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี 3 ถึง ช้ันปีท่ี 5 เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 
ของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตลอดจนรับทราบและมีความเข้าใจในค าช้ีแจงท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สมัครท้ังส้ินโดย
ตลอดแล้ว และขอรับรองว่าข้อความท่ีระบุในใบสมัครและมีการหลักฐานและเอกสารท่ีใช้ในการรับสมัครนั้น เป็นความจริง
ทุกประการ หากปรากฏว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบการสอบสอบคัดเลือกทหารกองหนุนท่ีมีคุณวุฒิ
วิชาชีพเฉพาะ จากทหารกองประจ าการ หรือนักศึกษาวิชาทหารท่ีส าเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี 3 ถึง 5 เข้ารับราชการเป็น
นายทหารประทวน ของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2562 หรือหากปรากฏว่าข้อความตอนใดตอนหนึ่งในใบสมัครเป็น
ความเท็จ หรือมีการปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารท่ีใช้ในการรับสมัคร ไม่ว่าทางราชการจะได้ตรวจสอบพบก่อนการสอบ
คัดเลือก หรือตรวจสอบพบเมื่อทางราชการรับข้าพเจ้าเข้ารับราชการแล้วก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการส่ังให้ข้าพเจ้าพ้นจาก
ราชการได้โดยทางราชการไม่รับผิดชอบความเสียหายแต่อย่างใดท้ังส้ิน รวมท้ังยินยอมให้ทางราชการด าเนินคดีอาญาต่อข้าพเจ้า
อีกทางหนึ่งด้วย 

         ลายมือช่ือผู้สมัคร .................................................................. 
               ( ................................................................. ) 

 

 

 

  

  

กรมกำรทหำรสื่อสำร 


