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ผนวก ข การยื่นเอกสารการสมัครสอบฯ ของผู้สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก)
ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ (รอบแรก) ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับ
ราชการเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร.ประจ าปี ง บประมาณ 2565 กรุ ณ าท าความเข้ า ใจและด าเนิ น การ
ตามขั้ น ตอนที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น เพื่ อ ประโยชน์ ข องท่ า นในการเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ
การตรวจสอบหลักฐานการสมัครสอบ โดยให้กรอกข้อมูลส่วนตัวดังรายการต่อไปนี้ให้ครบถ้วนผ่าน.Google Form ที่
Link :.https://forms.gle/rnFF5A9UqswbiCUk9 หรือ.QR.CODE.ด้านล่างนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565

1) คานาหน้านาม, ยศ (ถ้ามี), ชื่อ - นามสกุล
2) เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
3) เลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
4) อัปโหลดบัตรประชาชนด้านหน้า (ไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น)
5) หมายเลขประจาตัวสอบ
6) กลุ่มที่สอบ
7) ลาดับตาแหน่งที่สมัครสอบ
8) ชื่อปริญญาที่สาเร็จการศึกษาและใช้ในการสมัครสอบ
9) ชื่อสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
10) ปีที่สาเร็จการศึกษา
11) .อัปโหลดใบปริญญาบัตร (กรณีสาเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้อัปโหลดหนังสือ
อนุมัติสภามหาวิทยาลัยแทน) และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น)
12) กรณีคุณวุฒิมีสาขาไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้แนบไฟล์ผลการเทียบคุณวุฒิจากสานักงาน ก.พ.
หรือหนังสือรับรองหน่วยกิตรายวิชาจากมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ว่าได้ศึกษารายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครสอบ
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น)
ผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) จะต้องยื่นใบสมัครสอบและเอกสารประกอบการสมัครสอบ
ฉบับจริงพร้อมสาเนา (รับรองสาเนาด้วยตนเอง โดยเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนดังรายการหลักฐานที่แนบมาท้าย
คาชี้แจงนี้) ในวันที่ 28 ถึง 29 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับการตรวจโรค เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารแล้วจะส่งเอกสารฉบับจริงให้กลับคืน (เจ้าหน้าที่จะเก็บหลักฐานเฉพาะสาเนาเท่านั้น)
หากพบปัญหาในการกรอกข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก
โทร.0.-.2297.-.7568,.0.-.2297.-.8105 หรื อ .0.-.2297.-.8106.ในวั น และเวลาราชการ.(เวลา
08.00.-.15.30.นาฬิกา)
ตรวจสอบถูกต้อง
พ.อ.
(สุริยะ กามณี)
ผอ.กอง สบ.ทบ.
17 มี.ค. 65

หลักฐานการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของ ทบ.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5
ชื่อ .......................................................................นามสกุล...................................................................
กลุ่มตาแหน่ง.................................... หมายเลขประจาตัวสอบ.............................................โทร......................................
จานวน เอกสาร
ลาดับ
รายการ
หมายเหตุ
(ชุด) (มี)
1 ผู้สมัครที่เกิด พ.ศ. ๒๕๓6-๒๕๔3 ทหารกองเกิน / พ.ศ. ๒๕30-๒๕๔3 กองหนุน, หญิง
− สาเนาบัตรประจาตัวสอบ
− สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ผู้สมัครสอบ) (ถ้ามี)
− สาเนาทะเบียนบ้านบิดา (สัญชาติไทย)
− สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (บิดา) (ถ้ามี)
− สาเนาทะเบียนบ้านมารดา (สัญชาติไทย)
− สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (มารดา) (ถ้ามี)
2 หลักฐานทางทหาร (ชาย)
− สาเนา สด.๘
− กรณีผ่านการเกณฑ์ทหารใช้สาเนาหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย
๒
หรือสาเนาใบประกาศนียบัตร
− กรณีเรียน รด. ใช้สาเนาหนังสือแสดงวิทยฐานะ
− สาเนา สด.๙ (เฉพาะตาแหน่งสายงานอนุศาสนาจารย์ ที่ยกเว้นการตรวจเลือก
เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ อายุ ๓๐ - ๓๕ ปี
− สาเนาหลักฐานยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ
อายุ 30 - 35 ปี (เฉพาะกลุ่ม 7 ตาแหน่งอนุศาสนาจารย์)
− สาเนา สด.๔๓ (ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจาการ
ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกแล้ว โดยไม่ถูกเข้ากองประจาการ)
หลักฐานทางทหาร (หญิง)
− สาเนาหนังสือแสดงวิทยฐานะ
3 นายทหารประทวนสังกัด ทบ.
− สาเนาคาสั่งบรรจุหรือแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนครั้งแรก (ก่อน 5 มี.ค. ๕9)
− หนังสือรับรองของผู้บงั คับบัญชาหน่วยต้นสังกัด ในระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ไม่เกิน 6 เดือน (ฉบับจริง)
กรณีสาเร็จการศึกษาก่อนบรรจุเข้ารับราชการ
− สาเนาหนังสือรับรองการศึกษาจากผู้บงั คับหน่วยระดับแม่ทพั ภาค หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1
กรณีสาเร็จการศึกษาหลังบรรจุเข้ารับราชการ
− สาเนาหนังสือรับรายงานผลการศึกษาจาก ยศ.ทบ. (ผนวก ก, ข และ ค หรือ ถ, ท และ ป)
นายทหารประทวน ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ ในสังกัดของส่วนราชการ กห.
− สาเนาคาสั่งบรรจุครั้งแรก
− หนังสือรับรองของผู้บงั คับบัญชาหน่วยต้นสังกัด ในระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
(ฉบับจริง)
ลายมือชื่อ ............................................................ เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน

2
ลาดับ

จานวน เอกสาร
หมายเหตุ
(ชุด) (มี)

รายการ

4 คุณวุฒิการศึกษา
− สาเนาปริญญาบัตร (ฉบับภาษาไทย)
กรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร
− สาเนาหนังสือรับรองอนุมัติสภามหาวิทยาลัยที่ระบุวันสาเร็จการศึกษา
ภายในวันที่ปดิ รับสมัครสอบเท่านั้น (ก่อน ๑3 ธ.ค. ๖4)
− สาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา ฉบับแปลภาษาไทย (Transcript)
กรณีจบจากต่างประเทศ
− หลักฐานระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา ฉบับแปลภาษาไทย (Transcript)
(แปลโดยสถาบันแปลภาษาที่ได้รับการรับรองและใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้)
กรณีศึกษาคุณวุฒิปริญญาที่ต่อเนื่อง
− สาเนาใบระเบียนคุณวุฒิ ปวส. ฉบับภาษาไทย (Transcript)
กรณีคุณวุฒิไม่ตรง
− หลักฐานรับรองคุณวุฒิ จากสานักงาน ก.พ.
กรณีไม่มีผลรับรองคุณวุฒิ จากสานักงาน ก.พ.
− หลักฐานรับรองหน่วยกิตรายวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ระบุชื่อวิชา และจานวนหน่วยกิต
ในแต่ละวิชาที่ศึกษามาทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณวุฒิที่เลือกสมัครสอบไว้
(ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)

๒

ลายมือชื่อ ............................................................ เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน

เฉพาะกรณีคุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกาหนดการรับสมัคร
แสดงผลการรับรองปริญญาของสานักงาน ก.พ.
แสดงผลการรับรองสาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒิ
ข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกาหนดการรับสมัครและยินยอมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ ในการรับสมัครพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณที่กาหนดและสามารถบรรจุในตาแหน่งนั้นๆ ได้
ข้าพเจ้ารับทราบการตรวจเอกสารหลักฐานการรับสมัครแล้ว และข้าพเจ้าได้ยื่น
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ข้าพเจ้ารับผิดชอบในการยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้ทางราชการเพื่อสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนทหารกองหนุนบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 และรับรองว่าเป็นเอกสารหลักฐานจริง ซึ่งหากภายหลัง
ปรากฏว่า ผู้สมัครใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารอันเป็นเท็จ หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ หรือเอกสารต่างๆ ที่ไม่ตรง
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครของ ทบ. จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติและให้ถือว่าการสอบคัดเลือกของผู้สมัครเป็นโมฆะ
และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จาก ทบ. ได้
ลายมือชื่อ .............................................................. ผู้ยื่น
(...............................................................)
ลายมือชื่อ ............................................................. นายทหารผู้ตรวจสอบ

(...........................................................)

