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ประกาศกรมกําลังพลทหารบก 

เรื่อง   รับสมคัรทหารกองหนุน,บุคคลพลเรอืน (ชาย/หญิง)  
                                    พนกังานราชการเขารับราชการ เปนนายทหารประทวน 

----------------------------------- 

 กรมกําลังพลทหารบก มีความประสงคจะรับสมัครทหารกองหนุน, บุคคลพลเรือน (ชาย/
หญิง) และพนักงานราชการ เพ่ือสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน สังกัด กรมกําลังพล
ทหารบก จํานวน ๑๔ อัตรา โดยมีหลักเกณฑและรายละเอียดดังนี้ .- 
 ๑. ตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ๑.๑ ตําแหนง เสมียน (อัตรา สิบเอก)  จํานวน ๑๒ อัตรา (ชาย ๖ ,หญิง ๖)  ทั้งนี ้
ในกรณีที่กลุมผูสมัครชายมีคะแนนผลการสอบไมถึง ๗๐% จะโอนโควตาใหกับกลุมผูสมัครหญิง/ 
กรณี กลุมผูสมัครหญิงมีคะแนนผลการสอบไมถึง ๗๐% จะโอนโควตาใหกับกลุมผูสมัครชาย ทั้งนี้ 
หากยอดผูมีคะแนนผลการสอบผานเกณฑ  ไม เปนไปตามที่ กําหนด ใหอยู ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ ฯ 
  ๑.๒ ตําแหนง พลขับ  (อัตรา สิบเอก)  จํานวน ๒ อัตรา  (รบัเฉพาะทหารกองหนุน)   
 ๒. คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก 
  ๒.๑ เปนทหารกองหนุนมีอายุไมต่ํากวา ๒๒ ปบริบูรณและไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ/ เปน
บุคคลพลเรอืน (ชาย/หญิง) มีอายไุมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๓๐ ปบรบิูรณ (นบัถึงวนัท่ีเปดรับสมคัร    
วันแรก) ทั้งนี้ งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. กลับเขารับราชการใน ทบ. และงดรับ
ผูสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งจะตองเขารับราชการตรวจเลือกทหารกองประจําการ       
ตามพระราชบญัญตัริับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  
  ๒.๒ เปนผูที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ  
  ๒.๓ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  ๒.๔ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม 
  ๒.๕ ไมเปนผูมหีนี้สนิลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคาํพิพากษาของศาล 
  ๒.๖ ไมเปนผูที่เคยถูกใหออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทิน หรือมัวหมอง 
  ๒.๗ ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุกตามคาํพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ 
  ๒.๘ มีความประพฤติเรยีบรอย ไมเปนผูตดิยาเสพตดิใหโทษ  และไมเคยตองโทษในคด ี    
ยาเสพติดทกุประเภท 
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  ๒.๙ ไมเปนผูที่มีรางกายพิการ ทุพพลภาพ  หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหาร    
ไดตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร(เฉพาะผูที่   
ผานการตรวจเลือกทหารแลว ตองมีความสูงตั้งแต ๑๕๐ เซนติเมตร  และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร 
สวนผูที่มีอายุไมถึงเกณฑตรวจเลือกทหาร ตองมีความสูงอยางต่าํ ๑๖๐ เซนติเมตร  และขนาดรอบอก         
๗๕/๗๘ เซนติเมตร) สําหรบัประเภทหญงิ ตองมรีางกายสมบูรณ มีความสงูไมนอยกวา ๑๕๐ เซนติเมตร  
น้ําหนักไมนอยกวา ๔๐ กิโลกรัม 
 ๓. คุณวุฒิของผูสมัครสอบคัดเลือก 
  ตองสําเร็จการศกึษา ไมตํ่ากวาระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือเทียบเทาขึน้ไป 
สําหรับผูท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาทีก่ําหนดไว หากสอบคัดเลือกไดแลวจะใชคุณวุฒิสงูกวานัน้มาเรียกรอง สิทธิบรรจุ
ตามคณุวฒุิที่ตนมีอยูไมได 
 ๔. หลกัฐานประกอบการสมัคร ผูสมัครสอบคดัเลอืกจะตองนําหลักฐานมาแสดงในวนัสมัคร   
(นําฉบับตัวจริงมาแสดง และถายสาํเนาเอกสาร จํานวน ๑ ชดุ) 
  ๔.๑ สําเนาใบประกาศนียบตัร ใบสทุธ ิหรอืใบระเบียนแสดงผลการศึกษา 
  ๔.๒ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร บิดา และมารดา 
  ๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมคัร 
  ๔.๔ สมุดประวตัิทหารกองหนุน (สด.๓, สด.๘) ใบลาพักเพ่ือรอการปลดหรือใบรับรอง      
การฝกวิชาทหาร จากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน  หนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยตนสังกัด        
ครั้งสดุทาย อยางใดอยางหนึ่งแลวแตกรณ ีพรอมทั้งสาํเนา 
  ๔.๕ บุคคลพลเรือนที่อายุยงัไมครบเกณฑ ใช สด.๙ และผานการเกณฑแลวใช สด.๔๓ 
  ๔.๖ รูปถายหนาตรง  แตงกายสุภาพ  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  (ถายมาแลว        
ไมเกนิ ๖ เดือน) ขนาด ๑ นิว้ จํานวน ๓ รปู 
  ๔.๗ ใบสาํคัญความเห็นแพทย (แบบ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทยทหารประจําการ        
หรือโรงพยาบาลของรัฐบาลเทานัน้ (ไมเกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๘ หลกัฐานอื่น ๆ เชน การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณ ี
เสียชีวิต (ถาม)ี 
  ๔.๙ สําหรบัตาํแหนง พลขับ สําเนาใบอนุญาตขบัรถยนตของ กรมการขนสงทางบก 
หรือใบอนุญาตพิเศษสําหรบัรถยนตทหารจาก กรมการขนสงทหารบก  
  ๔.๑๐ รับสมัครเฉพาะผูมีหลักฐานครบถวนในวันรับสมคัรเทานั้น 
 ๕. การสอบคดัเลือก 
  ๕.๑ ตําแหนงเสมียน 
   รอบแรก สอบภาควิชาการ (ปรนัย) เพ่ือคัดผูที่ไดคะแนนสงูสุดจํานวน ๓๖ คนแรก
(ตองไดคะแนนไมต่ํากวา ๗๐% หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ) เขาไปสอบในรอบที่ ๒ ซึ่งมี
คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน ดังนี.้ 
   ๕.๑.๑ คอมพวิเตอรพ้ืนฐาน             ๒๕ คะแนน 
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   ๕.๑.๒ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕     ๒๐ คะแนน 
 (สามารถศึกษาไดที่เว็บไซต agdept.rta.mi.th/ban/ ระเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๕๕ ) 
   ๕.๑.๓ วิชาทัว่ไป(คณติศาสตร, ภาษาไทย, สังคม)               ๒๐ คะแนน  
   ๕.๑.๔ ปฏิภาณไหวพรบิ, เชาวปญญา(Intelligence Test)   ๑๕ คะแนน                                         
   ๕.๑.๕ ความรูทั่วไปทางทหาร                           ๑๐ คะแนน 
   ๕.๑.๖ ภาษาอังกฤษ                                                ๑๐  คะแนน  
   รอบท่ี ๒  สอบภาคปฏิบัติ (คะแนนผาน/ไมผาน)  ผูที่ผานการสอบรอบแรก
จํานวน ๓๖ คนแรก จะตองเขารับการสอบสัมภาษณ, คอมพิวเตอร (ภาคปฏิบัติ), ทดสอบ
สมรรถภาพรางกาย ซึ่งผูท่ีจะไดรับการบรรจุเปนนายทหารประทวนตัวจริงและตัวสํารองจะตองสอบ
ผานการทดสอบในรอบที่ ๒  
  ๕.๒ ตําแหนงพลขับ 
   รอบแรก การสอบภาควิชาการ (ปรนัย) เพ่ือคัดผูทีไ่ดคะแนนสูงสุดจํานวน ๖ คนแรก  
(ตองไดคะแนนไมต่ํากวา ๗๐%) เขาไปสอบในรอบที่ ๒ ซึ่งมคีะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน ดังนี้. 
   ๕.๒.๑ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการจราจร                  ๕๐ คะแนน 
      ๕.๒.๒ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการปรนนิบตัิและการซอมบํารุงยานยนต  
                                                                       ๕๐ คะแนน  
    รอบที่ ๒  สอบภาคปฏิบัติ (คะแนนผาน/ไมผาน)  ผูที่ผานการสอบรอบแรก
จํานวน    ๖ คนแรก จะตองเขารับการสอบสัมภาษณ, ขับรถ (ภาคปฏิบัติ), ทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
ทั้งนี้ ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนนายทหารประทวนตัวจริงและตัวสํารองจะตองสอบผานการทดสอบใน
รอบที่ ๒ (การสอบขับรถ จะไปสอบที่โรงเรียนทหารขนสง กรมการขนสงทหารบก ถนนติวานนท อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) 
   การทดสอบสมรรถภาพรางกาย  ตําแหนงเสมียน และพลขบั กาํหนดใหมีการทดสอบ
จํานวน  ๓  ทา  ดงันี้  
           - ทาดันพ้ืน กําหนด เวลา ๒ นาที  ๑๐ ครัง้ 
   - ทาลุกนั่ง  กําหนด เวลา ๒ นาที  ๒๐ ครัง้ 
   - วิ่ง ระยะทาง ๑ กิโลเมตร 
 ๖. คะแนนเพิ่มพิเศษ 
  ๖.๑ กําหนดใหคะแนนเพ่ิมแกผูที่เปนทายาทของทหาร  ขาราชการ ลูกจางประจํา
และ พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก กรณีดังนี้.- 
    ๖.๑.๑ ทายาทของกําลังพล ตามขอ ๖.๑ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่ปองกันประเทศ และไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษ จํานวน  ๑๐  คะแนน ใน  ๑๐๐  คะแนน 
    ๖.๑.๒ ทายาทของกําลังพล ตามขอ ๖.๑ ซึ่งพิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูก
ปลดออกจากราชการ จากการปฏิบัติหนาที่ปองกันประเทศ  จํานวน  ๑๐  คะแนน ใน  ๑๐๐  คะแนน 
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    ๖.๑.๓ ทายาทของกําลังพล ตามขอ ๖.๑ ซึ่งรับราชการใน กองทัพบก หรือ
เคยรับราชการใน กองทัพบก มากอน เวนผูที่ถูกปลดออกจากราชการ เนื่องจากมีความผิดบกพรองตอ
หนาที่  จํานวน  ๒  คะแนน ใน  ๑๐๐ คะแนน 
  ๖.๒ นักศึกษาวิชาทหาร (ทัง้ชายและหญิง) เพ่ิมคะแนนใหตามชั้นสูงสดุที่สําเร็จ       
การฝกวิชาทหาร ดงัน้ี.- 
   ๖.๒.๑ ชั้นปที ่๕  หรือเทียบเทา เพ่ิม  ๕  ใน  ๑๐๐  คะแนน 
    ๖.๒.๒ ชั้นปที ่๔  หรือเทียบเทา เพ่ิม  ๔  ใน  ๑๐๐  คะแนน 
    ๖.๒.๓ ชั้นปที ่๓  หรือเทียบเทา เพ่ิม  ๓  ใน  ๑๐๐  คะแนน 
  ๖.๓ ทหารกองหนนุที่เคยรบัราชการกองประจําการแลว  เพ่ิม ๕ ใน  ๑๐๐  คะแนน 
  ๖.๔ ลูกจางช่ัวคราว ลูกจางประจํา พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ที่ยงัปฏิบัติงาน
ในกองทัพบก และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในกองทัพบก ตั้งแต ๒ ปขึ้นไป (เวนเปนผูที่ถูกปลด  เนื่องจากมี
ความผดิบกพรอง) เพ่ิมให  ๕  ใน  ๑๐๐  คะแนน 
  ๖.๕ ผูที่มีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑไดรับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑขางตน     
หลายขอใหเพิ่มคะแนนใหตามหลักเกณฑในขอที่ไดรับคะแนนเพ่ิมสูงสุดเพียงขอเดียว ยกเวนผูที่มี
คุณสมบัติเขาหลักเกณฑในขอ ๖.๒ และ ๖.๓  ใหเพ่ิมคะแนนเทากับคะแนนที่ใหเพ่ิมในขอ ๖.๒ และ ๖.๓ 
รวมกัน 
  ๖.๖ การพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ จะดําเนินการใหในการสอบรอบแรกเทานั้น
โดยแจงใหกรรมการรับสมัครสอบ ฯ ทราบในวันรับสมัครพรอมหลักฐาน 
 ๗. วัน - เวลา สถานที่รับสมัครสอบคดัเลอืก 
  เปดรบัสมัคร ตัง้แตวนัที ่๔ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ (๐๗.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา)      
ณ หองอเนกประสงค กรมกําลังพลทหารบก อาคาร ๑ ชั้นใตดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก             
ถนนราชดาํเนนินอก  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 ๘. กําหนดวันสอบคดัเลือก 
  ๘.๑ สอบรอบแรก  ณ หองประชุม กรมกําลังพลทหารบก อาคาร ๑ ชั้นใตดิน     
(หรอืหอประชุมกติติขจร หากมีผูสมัครสอบเปนจํานวนมาก) ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนนินอก  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
    ๘.๑.๑ ตาํแหนงเสมียน วันที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา
   ๘.๑.๒ ตาํแหนงพลขับ วันที ่   ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา  
   ๘.๑.๓ รายงานตัวสอบและฟงคําชี้แจง เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ นาฬิกา ของวนัที่
ทําการสอบ 
  ๘.๒ ประกาศผลสอบรอบแรก  วันที ่๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต dop.rta.mi.th  
และประกาศเปนทางการ วนัที่ ๓ มิถนุายน ๒๕๕๙ (ตัง้แตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬกิา) ณ กองธรุการ กรมกําลังพล
ทหารบก อาคาร ๑ ชั้น ๑ ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
(สําหรบัผูที่ผานการสอบรอบแรก ใหเตรียมชุดกีฬามาเพ่ือทดสอบสมรรถภาพรางกายในรอบที ่๒) 
 
 
 
 
 



 
- ๕ - 

 
  ๘.๓ สอบรอบที่ ๒  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุม กรมกําลงัพลทหารบก 
อาคาร ๑ ชั้นใตดิน ในกองบญัชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
   - เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา  รายงานตวัเขาสอบและฟงคําชี้แจงจากกรรมการ 
   - เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา สอบสัมภาษณ, การปฏิบัติ (คอมพิวเตอร 
สําหรบัตําแหนงเสมียน, ทั้งนี้ การสอบขับรถ สําหรับตําแหนงพลขับอาจนดัหมายวนัเวลาสอบอกีครัง้), 
ทดสอบสมรรถภาพรางกาย  
 ๙. ประกาศผลการสอบรอบท่ี ๒      วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬกิา       
ณ กองธุรการ กรมกําลังพลทหารบก อาคาร ๑ ชั้น ๑ ในกองบัญชาการกองทัพบก  ถนนราชดําเนนินอก  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หากมีการเลื่อนกําหนดการสอบขับรถในตําแหนงพลขับ อาจประกาศ
ผลสอบในสวนของพลขับภายหลัง 
   ๑๐. ขอแนะนําเพิ่มเติม  
  ๑๐.๑ กรณีมีบุคคลแอบอางที่จะใหการชวยเหลือในการสอบ โปรดอยาไดหลงเชื่อ    
คําแอบอางใด ๆ และหากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามไดโดยตรงที่ กองธุรการ กรมกําลังพลทหารบก      
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๗ (ในเวลาราชการ) 
  ๑๐.๒ สําหรับผูที่มีประวัติคดีอาญา และไมแจงตอเจาหนาที่ตามความเปนจริง  
เมื่อตรวจสอบพบในภายหลงั กรมกําลงัพลทหารบก  จะถือวาผูสมัครแจงขอมูลที่เปนเท็จตอทางราชการ   
อันอาจจะกอใหเกิดความเสยีหายตอกองทัพบก ในภายหลัง ดังนั้น กรมกาํลังพลทหารบก จึงขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาไมรบับรรจุในภายหลัง    
 
        ประกาศ    ณ    วันที ่     ๔         พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  
                (ลงชือ่) พลโท  สรรชัย   อจลานนท 
               ( สรรชัย   อจลานนท ) 
              เจากรมกําลงัพลทหารบก  
กองธรุการ 
โทร.๐–๒๒๙๗–๗๑๐๗    
     
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ตรวจถูกตอง  
 (ลงชื่อ)  พ.อ.   เฉลิมพล  ปรีชา 
                  ( เฉลิมพล  ปรีชา ) 
                      หก.กพ.ทบ. 
                         ๔ พ.ค.๕๙        



 
(ตัวอยางหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ) 

            
 
 
 
ที่ ............./...................  
      

หนวยบัญชาการรักษาดินแดน 
หนังสือสําคัญประจําตวัแสดงวิทยฐานะฉบบันี้แสดงวา 

                    
      

 ……………………………………............................................................................................................. 
ไดสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ..........................ประจําปการศึกษา......................................................................   
จากสถานศึกษา........................................................................................................................................................   
                                          ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด     

                                    ตามกฎหมายวาดวย  การสงเสริมการฝกวิชาทหาร 

ระหวางรับราชการฝกวิชาทหารมีความประพฤติ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................   
                      ใหไว   ณ   วันที่              เดือน             พ.ศ. 
 

                                                               พล.ท.  .................................................................... 
                                                                           (...........................................................) 
                                                                         ผูบัญชาการหนวยบัญชาการรักษาดินแดน 

 
หมายเหตุ  ผูที่ขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิม ตองมีหนังสือรับรองของหนวยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ 
              หนวยบัญชาการกําลังสํารอง หรือกรมการรักษาดินแดน (เดิม) ตามตัวอยาง 
              นศท.ในสวนกลาง (กทม.และปริมณฑล) ติดตอสอบถามไดที่ 
  - กองเตรียมพล  หนวยบัญชาการรักษาดินแดน  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๔ 
  - กองกําลังพล ศูนยการกําลังสํารอง  โทร. ๐ ๒๒๗๕ ๔๕๐๔  
 นศท.ในสวนภูมิภาค (ศูนยฝก นศท. หรือ และหนวยฝก นศท. ทั่วประเทศ) ติดตอสอบถามไดที่ 

  - กองเตรียมพล  หนวยบัญชาการรักษาดินแดน  โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ตัวอยางหนังสือรับรองการเปนบุตรของทหาร ขาราชการ และลูกจาง สังกัด ทบ.) 

            
 
 
 
 
 
ที ่............./...................             หนวย ..............................................…… 
      ที่ตั้ง .......................................................  
                ………………………………………………………

     
       

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา .................................................................................................. 
ตําแหนง  .......................................................เปนบิดา/มารดา ของ นาย/นางสาว..................................................   
ซึ่งกําลงั/เคย รับราชการใน............................................................. ตําแหนง...........................................................
ตั้งแต ......................................... ถึง..............................................................เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย และ 
ไมเคยบกพรองตอหนาที่   

 
                                               ใหไว   ณ   วันที่              เดือน             พ.ศ. 

 

                                                               (ลงชือ่).................................................................... 
                                                                        (...........................................................) 
                                                                    ตําแหนง................................................. 

 
 
หมายเหต ุ ผูที่มีอํานาจลงนาม มีตําแหนงเปนผูบังคับกองพันหรือกองรอยอิสระขึ้นไป 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ตัวอยางหนังสือรับรองการไปราชการทัพ) 

          ทบ. ๑๐๑ – ๐๔๖ 
 
 
 
 
 

ใบรับรองการไปราชการทัพ 

           วันที่................. เดือน.......................... พ.ศ...................... 
เรียน   เจากรมสารบรรณทหารบก   

 ดวย............................................................................... ประเภท  ............................................... 
สังกัด............................................................................................................................................... มีภูมิลําเนาอยูที่  
บานเลขที.่....................... หมูที.่...................ถนน ..............................................ตําบล.............................................. 
อําเภอ............................................. จังหวัด................................................................................... ไดยื่นคาํรอง
ขอใหกรมสารบรรณทหารบก ตรวจสอบประวัติราชการของ
.............................................................................................. และรับรองการไปราชการทัพจึงขอรับรองวาเคยไป
ราชการทัพ ดังนี.้-  

 ๑. ................................................................................................................................................. 
๒. ..................................................................................................................................................          
๓. .................................................................................................................................................. 

กับไดรับเครื่องราชอิสรายาภรณเปนเกียรติ คือ.- 
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

รับรองวาถูกตอง 

(ลงชื่อ)..............................................................                 (ลงชื่อ)...................................................................... 
              เจาหนาที่ผูตรวจประวัติ                                       ตําแหนง................................................. 

 
   
 
 
 
(ติดตอขอรับหนงัสือ ฯ ไดที ่ กรมสารบรรณทหารบก) 
 
     


