
 
 
 
 
                                                                        
                                                                        

 

ส่วนราชการ   หน่วย ทม.รอ. (โทร.๙๑๖๒๑) 
ที�    กห ๐๙๔๓/กพ/ “ ๐๓๐ ”                                         วนัที�                    กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

เรื�อง    ประกาศรับสมคัรทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเขา้รับราชการเป็นพลอาสาสมคัร 

ขอพระราชทานกราบบงัคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 

สิ2งที2ส่งมาดว้ย   ๑. ร่างหนงัสือถึงสถานีวทิยโุทรทศัน์ กองทพับก ช่อง ๕                     จาํนวน    ๑    ฉบบั 
      ๒. ร่างหนงัสือถึงสถานีโทรทศัน์สี  กองทพับก  ช่อง ๗                        จาํนวน    ๑    ฉบบั 
      ๓. ร่างหนงัสือถึงสถานีวทิยุกระจายเสียง พล.๑ รอ.                                จาํนวน    ๑    ฉบบั 
       ๔. ร่างหนงัสือถึงสถานีวทิยกุระจายเสียง  ขส.ทบ.                                   จาํนวน    ๑    ฉบบั 
       ๕. ร่างหนงัสือถึงสถานีวทิยกุระจายเสียง ยานเกราะ                                  จาํนวน    ๑    ฉบบั 
       ๖. ร่างหนงัสือถึงสถานีวทิยกุระจายเสียง กรมการทหารสื2อสาร            จาํนวน    ๑    ฉบบั 
       ๗. ร่างหนงัสือถึง ผูบ้ญัชาการทหารบก,ทหารเรือ,ทหารอากาศ                 จาํนวน   ๓    ฉบบั 
                           ๘. ร่างหนงัสือถึงปลดักระทรวงมหาดไทย                   จาํนวน    ๑    ฉบบั 
 ๙. ร่างหนงัสือถึงอธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ จาํนวน    ๑    ฉบบั 
                           ๑๐. ประกาศหน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรักษาพระองค ์ฯ  จาํนวน ๒๒  ฉบบั 

 ดว้ย  หน่วย ทม.รอ. ไดรั้บรายงานจาก รร.ทม.รอ.  ว่าตามที2ใตฝ่้าละอองพระบาททรงมีพระราชบณัฑูร          
ให้ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือนผูซึ้2 งมีคุณสมบติัตามที2หน่วยกําหนด               
เพื2อเขา้รับราชการถวายงานในพระองค ์ฯ เป็นพลอาสาสมคัรใน หน่วย  ทม.รอ.  (อส.มวก.รุ่นที2  ๓๒/๕๙)  นัJน  
                    ในการนีJ  เพื2อให้การเปิดรับสมคัรเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตามพระราชบณัฑูร หน่วย ทม.รอ.       
ขอพระราชทานพระราชานุญาตดาํเนินการกาํหนดรายละเอียดในการปฏิบติั และประสานกบัหน่วยงานที2
เกี2ยวขอ้งดงันีJ .-  
 ๑. ห้วงระยะในการสมัคร 
  ๑.๑ ประกาศรับสมคัร ตัJงแต่วนัที2 ๒๔ ก.ค. - ๒๑ ก.ย.๕๙  
  ๑.๒ เปิดรับสมคัร ตัJงแต่วนัที2 ๑ ส.ค. - ๒๑ ก.ย.๕๙ 
  ๑.๓ รายงานตวัดาํเนินกรรมวิธีคดัเลือก ตัJงแต่วนัที2 ๒๒ - ๒๖ ก.ย.๕๙ 
  ๑.๔ เปิดหลกัสูตรการฝึก (March In) ในวนัที2 ๒๗ ก.ย.๕๙  
  ๑.๕ ห้วงการฝึกตามหลกัสูตร ตัJงแต่วนัที2 ๒๗ ก.ย.๕๙ - ๑๐ เม.ย.๖๐ (ผงักาํหนดห้วงการเปิดรับ
สมคัรและการฝึกตามหลกัสูตร ตามที2แนบ) 
 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร  :  ชายไทยอายตุัJงแต่ ๒๐ - ๒๘ ปี  
  ๒.๑ เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทพั วฒิุการศึกษาตัJงแต่ชัJนมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.๓) ขึJนไป 

/๒.๒ บุคคลพลเรือน ฯ... 
 
 

บันทึกข้อความ 
 

- สําเนาคู่ฉบบั - 
หน่วยราชการในพระองค์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

V ๙๐๔ 
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  ๒.๒ บุคคลพลเรือนทั2วไป วุฒิการศึกษาตัJงแต่ชัJนมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึJนไป 
ผา่นการศึกษาวชิาทหารปีที2 ๓ ปีที2 ๕ 
  ๒.๓ บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกาํเนิด 
  ๒.๔ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง 
  ๒.๕ มีบุคลิกลกัษณะท่าทางดี  มีทศันคติที2ดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
  ๒.๖ มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  ๒.๗ ความสูงตัJงแต่ ๑๖๕ ซม. ขึJนไปและไม่เกิน ๑๘๐ ซม. 
  ๒.๘ นบัถือศาสนาพุทธ 
  ๒.๙ ไม่มีรอยสักยนัตต์ามร่างกาย 
  ๒.๑๐ไม่มีประวติัเกี2ยวขอ้งกบัคดีอาญาและยาเสพติด (มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด) 
  ๒.๑๑ไม่เป็นผูมี้หนีJ สินลน้พน้ตวั หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย 
  ๒.๑๒ไม่เป็นผูถู้กฟ้องหรือตอ้งหา  ตกเป็นจาํเลยในคดีอาญาหรือเคยตอ้งคาํพิพากษาของศาล
วา่ไดก้ระทาํความผดิในคดีอาญา  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิที2ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือลหุโทษ 
  ๒.๑๓ ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง หรือเป็นนกับวชในศาสนาใด ๆ 
  ๒.๑๔ ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั2นเฟือนไม่สมประกอบ 
  ๒.๑๕ ไม่มีโรคประจาํตวัหรือโรคที2สังคมรังเกียจ ขดัต่อระเบียบการรับราชการ 
  ๒.๑๖ วา่ยนํJาเป็น 
  ๒.๑๗ เป็นบุคคลที2บิดามารดาหรือผูป้กครองรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้ามา
สมคัรรับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก ฯ 
  ๒.๑๘ บิดามารดาหรือผูป้กครองตอ้งยนิยอมในการทาํหนงัสือสัญญาคํJาประกนัผูส้มคัร ชดใช้
พระราชทรัพย ์กรณีผูส้มคัรขอสละสิทธิY หรือไม่สามารถรับการฝึกไดจ้นจบหลกัสูตร 
  ๒.๑๙ ตอ้งเป็นผูที้2สามารถผ่านการฝึกและคดัเลือกเขา้รับราชการและสามารถรับราชการ
ติดต่อกนัไดเ้ป็นระยะเวลา ๑๐ ปี โดยไม่มีการลาออกหรือขอปรับยา้ยหน่วย 
 ๓. การประสานการปฏิบัติกับผู้เกี�ยวข้อง   :  ขอพระราชานุญาตดาํเนินการดงันีJ .- 
  ๓.๑ ทําหนังสือถึง สถานีวิทยุโทรทัศน์,สถานีวิทยุกระจายเสียง และสื2 อสิ2 งพิมพ์ต่างๆ                
เพื2อขอใหช่้วยออกประกาศประชาสัมพนัธ์ใหต้ามที2เคยปฏิบติัผา่นมา 
  ๓.๒ ทาํหนังสือถึง  ผูบ้ญัชาการทหารบก, ผูบ้ญัชาการทหารเรือ, ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ     
เพื2อประกาศใหท้หารกองหนุนที2ปลดประจาํการ ใหท้ราบทั2วกนั 
   

/๓.๓ ทาํหนงัสือถึง ฯ... 
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   ๓.๓ ทาํหนงัสือถึง ปลดักระทรวงมหาดไทย ให้แจง้กบัจงัหวดัต่าง ๆ ช่วยประชาสัมพนัธ์ให้
ทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนที2จบ รด.ปี ๓ ปี ๕ ที2มีคุณสมบติัเหมาะสมมาสมคัร 
  ๓.๔ ทาํหนงัสือถึง อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ให้แจง้ไปยงัสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย
(สทท.) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) สํานกัประชาสัมพนัธ์เขต และสํานกังานประชาสัมพนัธ์
จงัหวดัช่วยประชาสัมพนัธ์ใหท้หารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนที2จบ รด.ปี ๓ ปี ๕ ที2 มีคุณสมบติัเหมาะสมมาสมคัร 
 ๔. การปฏิบติัอื2น ๆ ยดึถือปฏิบติัตามพระราโชบาย 
 จึงขอพระราชทานกราบบงัคมทูลมาเพื2อทรงพระกรุณามีพระราชวินิจฉัย  หากทรงเห็นเป็นการสมควร  
ขอพระราชทานพระกรุณาทรงลงพระนามาภิไธยในร่างหนงัสือ ฯ ที2ทูลเกลา้ ฯ ถวายมาพร้อมนีJ  
            การจะควรมิควรประการใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม 

                                                              ขา้พระพุทธเจา้  พล.ท.                                    
                                                                                                      (จกัรภพ    ภูริเดช)  

                                                           ผบ.หน่วย ทม.รอ. 

                                                                               พล.ต.หญิง 
                                                                                                     (สุทิดา   วชิราลงกรณ์ ณ อยธุยา) 
                                                                                                                 เสธ.หน่วย ทม.รอ. 

                                                                                                   
 
 
 

 (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) 

                                            กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.............................................................ร่าง................................... 

..........................................................พมิพ์/ทาน........................... 

...........................................................ตรวจ................................. 

............................................................ตรวจ................................. 
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   ๓.๓ ทาํหนงัสือถึง ปลดักระทรวงมหาดไทย ให้แจง้กบัจงัหวดัต่าง ๆ ช่วยประชาสัมพนัธ์ให้
ทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนที2จบ รด.ปี ๓ ปี ๕ ที2มีคุณสมบติัเหมาะสมมาสมคัร 
  ๓.๔ ทาํหนงัสือถึง อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ให้แจง้ไปยงัสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย
(สทท.) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) สํานกัประชาสัมพนัธ์เขต และสํานกังานประชาสัมพนัธ์
จงัหวดัช่วยประชาสัมพนัธ์ใหท้หารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนที2จบ รด.ปี ๓ ปี ๕ ที2 มีคุณสมบติัเหมาะสมมาสมคัร 
 ๔. การปฏิบติัอื2น ๆ ยดึถือปฏิบติัตามพระราโชบาย 
 จึงขอพระราชทานกราบบงัคมทูลมาเพื2อทรงพระกรุณามีพระราชวินิจฉัย  หากทรงเห็นเป็นการสมควร  
ขอพระราชทานพระกรุณาทรงลงพระนามาภิไธยในร่างหนงัสือ ฯ ที2ทูลเกลา้ ฯ ถวายมาพร้อมนีJ  
            การจะควรมิควรประการใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม 

                                                              ขา้พระพุทธเจา้  พล.ท.                                    
                                                                                                        (จกัรภพ    ภูริเดช)  

                                                               ผบ.หน่วย ทม.รอ. 

 
 
 

 (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) 

                                            กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.............................................................ร่าง................................... 

..........................................................พมิพ์/ทาน........................... 

...........................................................ตรวจ................................. 

............................................................ตรวจ................................. 
 



 
                    

  
 
 
                                                              
ส่วนราชการ    รร.ทม.รอ. (โทร.๙๑๖๗๗) 
ที�    กห ๐๙๔๓.๒/                                                          วนัที�                        กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

เรื�อง       ประกาศรับสมคัรทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเขา้รับราชการเป็นพลอาสาสมคัร 

เรียน      ผบ.หน่วย ทม.รอ. (ผา่น ผอ.กกพ.หน่วย ทม.รอ.) 

สิ2งที2ส่งมาดว้ย       ๑. ร่างหนงัสือถึงสถานีวทิยโุทรทศัน์ กองทพับก ช่อง ๕            จาํนวน   ๑    ฉบบั 
          ๒. ร่างหนงัสือถึงสถานีโทรทศัน์สี กองทพับก ช่อง ๗                         จาํนวน   ๑    ฉบบั 
        ๓. ร่างหนงัสือถึงสถานีวทิยุกระจายเสียง พล.๑ รอ.                              จาํนวน   ๑    ฉบบั 
          ๔. ร่างหนงัสือถึงสถานีวทิยกุระจายเสียง  ขส.ทบ.                               จาํนวน   ๑    ฉบบั 
          ๕. ร่างหนงัสือถึงสถานีวทิยกุระจายเสียง ยานเกราะ                             จาํนวน   ๑    ฉบบั 
                              ๖. ร่างหนงัสือถึงสถานีวทิยกุระจายเสียง กรมการทหารสื2อสาร           จาํนวน   ๑    ฉบบั 
 ๗.ร่างหนงัสือถึงผูบ้ญัชาการทหารบก,ทหารเรือ,ทหารอากาศ              จาํนวน   ๓    ฉบบั 
 ๘.ร่างหนงัสือถึงปลดักระทรวงมหาดไทย จาํนวน   ๑    ฉบบั 
 ๙.ร่างหนงัสือถึงอธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ จาํนวน   ๑    ฉบบั 
                             ๑๐.ประกาศหน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรักษาพระองค ์ฯ  จาํนวน ๒๒  ฉบบั                                                                                                     

  ตามที2  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชบณัฑูรให้ประกาศ          
รับสมคัรทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทพั  และบุคคลพลเรือนผูซึ้2 งมีคุณสมบติัตามที2หน่วยกาํหนด เพื2อเขา้รับ
ราชการถวายงานในพระองค ์ฯ เป็นพลอาสาสมคัรใน หน่วย ทม.รอ. (อส.มวก.รุ่นที2 ๓๒/๕๙) นัJน  
 ในการนีJ  เพื2อให้การเปิดรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัณฑูร รร.ทม.รอ.                       
ขออนุมติัดาํเนินการกาํหนดรายละเอียดในการปฏิบติั และประสานกบัหน่วยงานที2เกี2ยวขอ้งดงันีJ .-  
 ๑. ห้วงระยะในการสมัคร 
  ๑.๑ ประกาศรับสมคัร ตัJงแต่วนัที2 ๒๔ ก.ค. - ๒๑ ก.ย.๕๙  
  ๑.๒ เปิดรับสมคัร ตัJงแต่วนัที2 ๑ ส.ค. - ๒๑ ก.ย.๕๙ 
  ๑.๓ รายงานตวัดาํเนินกรรมวิธีคดัเลือก ตัJงแต่วนัที2 ๒๒ - ๒๖ ก.ย.๕๙ 
  ๑.๔ เปิดหลกัสูตรการฝึก (March In) ในวนัที2 ๒๗ ก.ย.๕๙  
  ๑.๕ หว้งการฝึกตามหลกัสูตร ตัJงแต่วนัที2 ๒๗ ก.ย.๕๙ - ๑๐ เม.ย.๖๐ ( ผงักาํหนดห้วงการเปิดรับ
สมคัรและการฝึกตามหลกัสูตรตามที2แนบ ) 
 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร  :  ชายไทยอายตุัJงแต่ ๒๐ - ๒๘ ปี  
  ๒.๑ เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทพั วฒิุการศึกษาตัJงแต่ชัJนมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.๓) ขึJนไป 
  ๒.๒บุคคลพลเรือนทั2วไปวุฒิการศึกษาตัJ งแต่ชัJ นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ ขึJ นไป                  
ผา่นการศึกษาวชิาทหารปีที2  ๓  ปีที2 ๕ 

/๒.๓ บิดามารดา ฯ... 
 

บันทึกข้อความ 

- สําเนาคู่ฉบบั - 
หน่วยราชการในพระองค์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

V ๙๐๔ 
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  ๒.๓ บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกาํเนิด 
  ๒.๔ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง 
  ๒.๕ มีบุคลิกลกัษณะท่าทางดี  มีทศันคติที2ดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
  ๒.๖ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  ๒.๗ ความสูงตัJงแต่ ๑๖๕ ซม. ขึJนไปและไม่เกิน ๑๘๐ ซม. 
  ๒.๘ นบัถือศาสนาพุทธ 
  ๒.๙ ไม่มีรอยสักยนัตต์ามร่างกาย 
  ๒.๑๐ไม่มีประวติัเกี2ยวขอ้งกบัคดีอาญาและยาเสพติด (มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด) 
  ๒.๑๑ไม่เป็นผูมี้หนีJ สินลน้พน้ตวั หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย 
  ๒.๑๒ไม่เป็นผูถู้กฟ้องหรือตอ้งหา  ตกเป็นจาํเลยในคดีอาญาหรือเคยตอ้งคาํพิพากษาของศาล
วา่ไดก้ระทาํความผดิในคดีอาญา  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิที2ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือลหุโทษ 
  ๒.๑๓ ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง หรือเป็นนกับวชในศาสนาใด ๆ 
  ๒.๑๔ ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั2นเฟือนไม่สมประกอบ 
  ๒.๑๕ ไม่มีโรคประจาํตวัหรือโรคที2สังคมรังเกียจ ขดัต่อระเบียบการรับราชการ 
  ๒.๑๖ วา่ยนํJาเป็น 
  ๒.๑๗ เป็นบุคคลที2บิดามารดาหรือผูป้กครองรับรองความประพฤติและยนิยอมใหเ้ขา้มา
สมคัรรับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก ฯ 
  ๒.๑๘ บิดามารดาหรือผูป้กครองตอ้งยนิยอมในการทาํหนงัสือสัญญาคํJาประกนัผูส้มคัร ชดใช้
พระราชทรัพย ์กรณีผูส้มคัรขอสละสิทธิY หรือไม่สามารถรับการฝึกไดจ้นจบหลกัสูตร 
  ๒.๑๙ ตอ้งเป็นผูที้2สามารถผา่นการฝึกและคดัเลือกเขา้รับราชการและสามารถรับราชการ
ติดต่อกนัไดเ้ป็นระยะเวลา ๑๐ ปี โดยไม่มีการลาออกหรือขอปรับยา้ยหน่วย  
 ๓. การประสานการปฏิบัติกับผู้เกี�ยวข้อง   :  ขออนุญาตดาํเนินการดงันีJ .- 
  ๓.๑ ทาํหนังสือถึง สถานีวิทยุโทรทัศน์, สถานีวิทยุกระจายเสียง และสื2อสิ2 งพิมพ์ต่าง ๆ              
เพื2อขอใหช่้วยออกประกาศประชาสัมพนัธ์ใหต้ามที2เคยปฏิบติัผา่นมา 
  ๓.๒ ทาํหนังสือถึง ผูบ้ ัญชาการทหารบก ผูบ้ ัญชาการทหารเรือ ผูบ้ ัญชาการทหารอากาศ                
เพื2อประกาศใหท้หารกองหนุนที2จะปลดประจาํการ ใหท้ราบทั2วกนั 
  ๓.๓ ทาํหนงัสือถึง ปลดักระทรวงมหาดไทย ใหแ้จง้กบัจงัหวดัต่าง ๆ ช่วยประชาสัมพนัธ์ให้
ทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนที2จบ รด.ปี ๓ ปี ๕ ที2มีคุณสมบติัเหมาะสมมาสมคัร  
  ๓.๔ ทาํหนงัสือถึง อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ให้แจง้ไปยงัสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่ง ประเทศไทย
(สทท.),สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.),สํานักประชาสัมพันธ์เขต และสํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวดัช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนที2จบ รด.ปี ๓ ปี ๕ ที2                  
มีคุณสมบติัเหมาะสมมาสมคัร 
                    ๔. การปฏิบติัอื2น ๆ จะดาํเนินการตาม รปจ.ในการรับสมคัรที2ผา่นมา โดยยดึถือตามพระราโชบาย 
       จึงเรียนมาเพื2อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรกรุณานาํความกราบบงัคมทูล เพื2อทรง     
      พระกรุณามีพระราชวนิิจฉยัในโอกาสอนัควรต่อไป 

                                                                              พล.ต.                                     
                                        (พิชิต   อ่อนอินทร์) 

                                                                                                ผบ.รร.ทม.รอ. 
 
 

.........................................................ร่าง................................. 

.....................................................พมิพ์/ทาน.......................... 

.......................................................ตรวจ................................ 



 
 
 
 
 

ประกาศ หน่วยทหารมหาดเลก็ราชวลัลภรักษาพระองค์ ฯ 
เรื�อง   รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 

----------------- 
 หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรักษาพระองค ์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร    
มีความประสงค์จะรับสมคัรทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน   เขา้รับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวลัลภ
รักษาพระองค ์ฯ (พลอาสาสมคัร) โดยกาํหนดรายละเอียดดงันีJ .- 
 ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  :  ชายไทยอายตุัJงแต่ ๒๐ - ๒๘ ปี  
  ๑.๑ เป็นทหารกองหนุนจาก  ๓  เหล่าทพั วุฒิการศึกษาตัJงแต่ชัJนมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.๓) 
ขึJนไป 
  ๑.๒ บุคคลพลเรือนทั2วไป วุฒิการศึกษาตัJงแต่ชัJนมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึJนไปผา่น
การศึกษาวชิาทหารปีที2 ๓ ปีที2 ๕ 
  ๑.๓ บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกาํเนิด 
  ๑.๔ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง 
  ๑.๕ มีบุคลิกลกัษณะท่าทางดี  มีทศันคติที2ดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
  ๑.๖ มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  ๑.๗ ความสูงตัJงแต่ ๑๖๕ เซนติเมตร ขึJนไปและไม่เกิน ๑๘๐ เซนติเมตร 
  ๑.๘ นบัถือศาสนาพุทธ 
  ๑.๙ ไม่มีรอยสักยนัตต์ามร่างกาย 
  ๑.๑๐ไม่มีประวติัเกี2ยวขอ้งกบัคดีอาญาและยาเสพติด (มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด) 
  ๑.๑๑ไม่เป็นผูมี้หนีJ สินลน้พน้ตวั หรือบุคคลลม้ละลาย 
  ๑.๑๒ไม่เป็นผูถู้กฟ้องหรือตอ้งหา  ตกเป็นจาํเลยในคดีอาญาหรือเคยตอ้งคาํพิพากษาของ
ศาลวา่ไดก้ระทาํความผดิในคดีอาญา  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิที2ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือลหุโทษ 
  ๑.๑๓ ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง หรือเป็นนกับวชในศาสนาใด ๆ 
  ๑.๑๔ ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั2นเฟือนไม่สมประกอบ 
  ๑.๑๕ ไม่มีโรคประจาํตวัหรือโรคที2สังคมรังเกียจ ขดัต่อระเบียบการรับราชการ 
  ๑.๑๖ วา่ยนํJาเป็น 
  ๑.๑๗ เป็นบุคคลที2บิดามารดาหรือผูป้กครองรับรองความประพฤติและยินยอมให้เขา้มา
สมคัรรับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก ฯ 
  ๑.๑๘ บิดามารดาหรือผูป้กครองต้องยินยอมในการทาํหนังสือสัญญาคํJ าประกันผูส้มคัร 
ชดใชพ้ระราชทรัพย ์กรณีผูส้มคัรขอสละสิทธิหรือไม่สามารถรับการฝึกไดจ้นจบหลกัสูตร 

                                                                                                                             /๑.๑๙ ตอ้งเป็นผู ้ฯ… 
 
 
 



 
 

- ๒ - 
 
  ๑.๑๙ ตอ้งเป็นผูที้2สามารถผ่านการฝึกและคดัเลือกเขา้รับราชการและสามารถรับราชการ
ติดต่อกนัไดเ้ป็นระยะเวลา ๑๐ ปี โดยไม่มีการลาออกหรือขอปรับยา้ยหน่วย 
 ๒. หลกัฐานที�ต้องนํามาสมัคร  (ถ่ายเอกสารอยา่งละ ๑ ฉบบั พร้อมนาํฉบบัจริงมาดว้ย) 
      ๒.๑ ใบกองหนุน (สด.๘)  และใบผา่นการเกณฑท์หาร (สด.๔๓) 
  ๒.๒ บตัรประจาํตวัประชาชน 
  ๒.๓ ทะเบียนบา้น 
                             ๒.๔ วฒิุการศึกษา (ตามคุณวฒิุที2สาํเร็จการศึกษาจริง ม.๓ ขึJนไป) 
                             ๒.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิJว ๒ ใบ 
    ๒.๖ ผลการตรวจร่างกาย  (ตรวจเลือด HIV) 
 ๓. หลกัเกณฑ์การคัดเลือก 
                              ๓.๑ สอบภาควชิาการ, วชิาทหารเบืJองตน้, ความรู้รอบตวั สอบสัมภาษณ์, ดูบุคลิกลกัษณะ  
  ๓.๒ ทดสอบร่างกาย  และทดสอบวา่ยนํJา 
                              ๓.๓ ตรวจโรคโดยแพทยข์องโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
  ๓.๔ พิมพล์ายนิJวมือ (โดยกองทะเบียนประวติัอาชญากร สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ) 
 ๔. สิทธิประโยชน์ที�จะได้รับ 
   ๔.๑ ระหวา่งทาํการฝึกไดรั้บพระราชทานเงินทา้ยที2นั2งดงันีJ .- 
    ๔.๑.๑ เทอมที2  ๑ (๗ สัปดาห์)  ยงัไม่ไดรั้บเงินพระราชทาน 
     ๔.๑.๒ เทอมที2 ๒ (๗ สัปดาห์) ไดรั้บเงินพระราชทานเดือนละ  ๒,๐๐๐ บาท 
    ๔.๑.๓ เทอมที2 ๓ (๖ สัปดาห์)  ไดรั้บเงินพระราชทานเดือนละ  ๔,๐๐๐ บาท 
    ๔.๑.๔ เทอมที2 ๔ (๖ สัปดาห์)  ไดรั้บเงินพระราชทานเดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท 
   ๔.๒ หลงัการฝึกจบยงัไม่ไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการไดรั้บเงินรายไดร้ายเดือน ๑๑,๘๐๐ บาท 
  ๔.๓ ตอ้งทดลองงานเป็นระยะเวลา ๓ ปี  ก่อนการบรรจุ แต่ไดรั้บสิทธิประโยชน์เสมือนหนึ2 งผู ้
ไดรั้บการบรรจุ หากมีความประพฤติดี มีความรับผดิชอบต่องานดีจะไดรั้บการพิจารณาบรรจุก่อนกาํหนด   
   ๔.๔ มีสิทธิสวสัดิการ เช่นเดียวกบัขา้ราชการทหารทั2วไป (ค่าเล่าเรียนบุตร,ค่ารักษาพยาบาล, 
สมรสพระราชทาน, นาคในพระราชานุเคราะห์หรือไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณในการสงเคราะห์อื2น ๆ) 
   ๔.๕ ไดรั้บพระราชทานเครื2องแบบเครื2องแต่งกายเป็นประจาํทุกปี 
   ๔.๖ ไดรั้บเลื2อนฐานะเป็นนายทหารชัJนประทวนหรือชัJนสัญญาบตัร ตามความรู้ความสามารถ
เมื2อถึงเวลาสมควร 
   ๔.๗ มีสิทธิพิเศษ ไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกเขา้รับการศึกษาหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบทหาร
มหาดเล็กราชวลัลภรักษาพระองค ์ฯ 

/๔.๘ มีสิทธิพิเศษ ฯ... 
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   ๔.๘ มีสิทธิพิเศษไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกเขา้รับการฝึกหลกัสูตรพิเศษ  หลกัสูตรส่งทางอากาศ 
(โดดร่ม) และหลกัสูตรการรบแบบจู่โจม 
       ๔.๙ อื2น ๆ ไดรั้บพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกบัขา้ราชบริพารในพระองค ์ฯ 
       ๔.๑๐ การสมคัรเขา้เป็นทหารมหาดเล็กราชวลัลภรักษาพระองค ์ฯ (พลอาสาสมคัร)  ไม่เสียค่า 
ใช้จ่ายใด ๆ ทัJงสิJน  หากมีผูแ้อบอา้งว่าจะช่วยเหลือให้สามารถเขา้รับราชการทหารและเรียกร้องรับเงิน ให้แจง้กบั 
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรักษาพระองคฯ์ หมายเลขโทร.๐๒ -  ๔๕๖ ๙๔๕๒, ๐๒ -  ๓๕๖ ๐๘๙๓ 
      ๔.๑๑ได้รับการพิจารณาปรับโอนไปปฏิบัติหน้าที2 เป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดสํานัก
พระราชวงั (ส่วนราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ตามความรู้
ความสามารถที2เหมาะสม 
 ๕. กาํหนดการประกาศและรับสมัคร 
  ๕.๑ โดยประกาศรับสมคัร ตัJงแต่วนัที2 ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๙ 
  ๕.๒ สมคัรดว้ยตนเอง  ที2โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรักษาพระองค์ ฯ วงัทวีวฒันา
ถนน บรมราชชนนี เขตทววีฒันา กรุงเทพ ฯ ตัJงแต่วนัที2 ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๒๑  กนัยายน ๒๕๕๙ ไม่เวน้หยดุราชการ        
(ไม่เสียค่าสมคัรใด ๆ ทัJงสิJน) 
  ๕.๓ รายงานตวัดาํเนินกรรมวิธีคดัเลือกในวนัที2 ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๙ และคดัเลือกตัJงแต่ 
๒๒ - ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๙ 
  ๕.๔ เปิดหลกัสูตรการฝึกในวนัที2 ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๙ จบการฝึกในวนัที2 ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
(หลกัสูตรการฝึกระยะเวลา ๒๖ สัปดาห์)  
  ๕.๕ สอบถามรายละเอียดไดที้2หมายเลขโทร.๐๒ - ๔๕๖ ๙๔๕๒, ๐๒ - ๓๕๖ ๐๘๙๓  
             จึงประกาศมาเพื2อทราบ 

                          พลโท                                   
                        (จกัรภพ   ภูริเดช) 

                                      ผูบ้งัคบัหน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรักษาพระองค ์ฯ  
 

 

 

 

  


