
- สําเนา - 

กระดาษเขียนขาว    ทบ. ๔๖๓-๐๐๗ 
 ท่ี…......…………… 

แบบ สส.๖ 
สําหรับเจาหนาท่ีศูนยการสื่อสาร            
ความเรงดวน-ผูรับปฏิบัติ           
   ดวนท่ีสุด 

ความเรงดวน-ผูรับทราบ หมูวัน - เวลา   ๒๐  ธ.ค. ๖๒ คําแนะนํา 

จาก กพ.ทบ. หมู/คํา 
ถึงผูรับปฏิบัติ ยศ.ทบ., นสศ., นปอ., พล.ป., สส., สพ.ทบ., พธ.ทบ., ขส.ทบ., พบ., 

ยย.ทบ., นรด., กส.ทบ., สห.ทบ., ดย.ทบ., สสน.บก.ทบ., รร.จปร., 
ศบบ., ศร., ศม., ศป., กช., ขกท., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔,  
พล.๑ รอ., พล.ร.๒ รอ., พล.ร.๓, พล.ร.๔, พล.ร.๖, พล.ร.๗, พล.ร.๙, 
พล.ร.๑๑, พล.ม.๑, พล.ม.๒ รอ., พล.ม.๓, ศสพ., พล.ปตอ., พล.ช., 
พล.รพศ.๑, พล.พัฒนา ๑, พล.พัฒนา ๒, พล.พัฒนา ๓, พล.พัฒนา ๔, 
บชร.๑, บชร.๒, บชร.๓, บชร.๔, มทบ.๑๑, มทบ.๑๒, มทบ.๑๓,  
มทบ.๑๔, มทบ.๑๕, มทบ.๑๖, มทบ.๑๗, มทบ.๑๘, มทบ.๑๙,  
มทบ.๒๑, มทบ.๒๒, มทบ.๒๓, มทบ.๒๔, มทบ.๒๕, มทบ.๒๖,  
มทบ.๒๗, มทบ.๒๘, มทบ.๒๙, มทบ.๒๑๐, มทบ.๓๑, มทบ.๓๒,  
มทบ.๓๓, มทบ.๓๔, มทบ.๓๕, มทบ.๓๖, มทบ.๓๗, มทบ.๓๘,  
มทบ.๓๙, มทบ.๓๑๐, มทบ.๔๑, มทบ.๔๒, มทบ.๔๓, มทบ.๔๔,  
มทบ.๔๕, มทบ.๔๖, กพ.ทบ. (กตพ.) 

ประเภทเอกสาร 

ผูรับทราบ  ท่ีของผูใหขาว 
กห ๐๔๐๑/๑๕๖๙ 

    
   ๑. ดวย ทบ. มีนโยบายในการสรางแรงจูงใจ และสงเสริมความกาวหนาในการรับราชการใหกับทหาร
กองประจําการ เพ่ือสรางโอกาสใหแกทหารกองประจําการไดเจริญกาวหนาในการรับราชการ โดยคัดเลือกทหารกอง
ประจําการท่ีมีความรู มีคุณลักษณะ อุดมการณความเปนทหาร และประสงคจะรับราชการตอเขาสูกระบวนการฝกอบรม
หลักสูตรสงทางอากาศ เพ่ือการพิจารณาคัดเลือกเปน นนส. เหลา ร. ภายหลังจากปลดประจําการตอไป ตั้งแต
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ เปนตนไป จํานวนโควตาท่ีนั่งศึกษาในแตละป จํานวน ๕๖๐ นาย โดยมีข้ันตอนการคัดเลือกและ
คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการศึกษา ดังนี้ 
    ๑.๑ ข้ันตอนการคัดเลือก : ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
โดยใชเกณฑเดียวกันกับผูเขารับการทดสอบเพ่ือเขารับการศึกษาหลักสูตรสงทางอากาศของ รร.สพศ.ศสพ. (ดึงขอ วิ่ง ดันพ้ืน 
ลุกนั่ง และการวายน้ํา) ผานการตรวจโรคและตรวจสุขภาพจิต ผานการสอบวัดความรูทางทหารเบื้องตนในระดับพลปนเล็ก 
และสอบสัมภาษณ ตามท่ี ยศ.ทบ. กําหนด แลวจึงเขารับการศึกษาหลักสูตรสงทางอากาศ ณ รร.สพศ.ศสพ. และเขารับ
การศึกษาหลักสูตร นนส.เหลา ร. ภายหลังสําเร็จการศึกษาจะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) 
      

 
หนา   ๑   ใน  ๒ หนา 

อางถึงขาว 
         จัดประเภทเอกสาร 
       จัด            ไม 

      ช่ือผูเขียนขาว                     หนวย                   โทร. 

 

สําหรับพนักงาน 
   

รับเมื่อ วันที่ เวลา ระบบ
เคร่ือง
ส่ือสาร 

ชื่อ
พนักงาน 

สง
เสร็จ 

วันที่ เวลา ระบบ
เคร่ือง
ส่ือสาร 

ชื่อ
พนักงาน 

รับรองวาเปนขาวราชการ 
 

 
 
 
 



        กระดาษเขียนขาว    ทบ. ๔๖๓-๐๐๗ 
 ท่ี…......…………… 

แบบ สส.๖ 
สําหรับเจาหนาท่ีศูนยการสื่อสาร            
ความเรงดวน-ผูรับปฏิบัติ 

 
ความเรงดวน-ผูรับทราบ หมูวัน - เวลา             คําแนะนํา 

จาก  หมู/คํา 
ถึงผูรับปฏิบัติ  ประเภทเอกสาร 

ผูรับทราบ  ท่ีของผูใหขาว 
กห ๐๔๐๑/ 

 
 

    ๑.๒ คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
          ๑.๒.๑ เปนทหารกองประจําการ ผลัด ๑/๖๑ และผลัดท่ี ๒/๖๑ ในพ้ืนท่ี ณ วันท่ีสมัครเขารับการ
คัดเลือก ตองรับราชการมาแลว ๑ ป และมีกําหนดประจําการ ๑ ปข้ึนไป โดยหนวยตนสังกัดมีหนังสือรับรอง และมีความ
สมัครใจท่ีจะรับราชการตอ 

     ๑.๒.๒ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) สายสามัญ ณ วันท่ีสมัครเขารับการ
คัดเลือก และตองสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายสามัญ กอนบรรจุเขาเปน นนส.เหลา ร. (๓๐ เม.ย. 
ของป)  
       ๑.๒.๓ ไมมีประวัติอาชญากรรม ตองโทษในคดีอาญา หรืออยูในระหวางหลบหนีคดี 
       ๑.๒.๔ กรณีมีรอยสักบนรางกาย จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะตองไมสงผลกระทบตอ
การปฏิบัติภารกิจของ ทบ. ในภาพรวม 
       ๑.๒.๕ มีรางกายสมบูรณแข็งแรง และรูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดพิกัดของรางกาย
เหมาะสมกับการเปนทหาร ไมมีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ และมีทัศนคติดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
      ๑.๒.๖ มีคุณลักษณะทางทหารท่ีดี มีความองอาจ ผึ่งผาย     
  ๒. เพ่ือใหการเตรียมการ ตามขอ ๑ เปนไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับแนวทางท่ี ทบ. กําหนด 
จึงขอใหหนวยท่ีมีทหารกองประจําการรับผิดชอบในพ้ืนท่ีประชาสัมพันธใหทหารกองประจําการ ตามขอ ๑.๒.๑ ท่ีมีความ
สนใจ มีความพรอม มีคุณสมบัติตามท่ี ทบ. กําหนด รวมท้ังมีขีดความสามารถในการเขารับการศึกษาหลักสูตรสงทางอากาศ
ทราบ เพ่ือเตรียมความพรอมในการสมัครเขารับการคัดเลือกตามท่ี ทบ. กําหนดตอไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หนา   ๒   ใน  ๒ หนา 

อางถึงขาว 
         จัดประเภทเอกสาร 
       จัด            ไม 

      ช่ือผูเขียนขาว                     หนวย                   โทร. 

พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา     กพ.ทบ.      ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๐ 
             หน.กพ.ทบ.                                    ๙๗๑๐๐ 

สําหรับพนักงาน 
   

รับเมื่อ วันที่ เวลา ระบบ
เคร่ือง
ส่ือสาร 

ชื่อ
พนักงาน 

สง
เสร็จ 

วันที่ เวลา ระบบ
เคร่ือง
ส่ือสาร 

ชื่อ
พนักงาน 

รับรองวาเปนขาวราชการ 
 

พ.อ. จิรวุฒิ  ตันชัชวาล 
       ผอ.กอง กพ.ทบ. 
    นายทหารอนุมัติขาว 
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