การปฏิบัติในการทําสัญญา สําหรับผูที่ไดรับการคัดเลือกเขา เปน
นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
ผูที่ ไ ด รับ การคั ดเลื อกเข าเป น นั กเรี ยนนายสิ บ แผนที่ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ จะต อ ง
นํ า ผู ป กครอง และผู ค้ํ า ประกั น มาทํ า สั ญ ญาที่ โ รงเรี ย นแผนที่ กรมแผนที่ ท หาร ถน นราชดํ า เนิ น นอก
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๘๑ ๘๖๖๒ ดังนี้
๑. ผู ที่ได รับการคั ดเลือก ตัวจริง พรอ มผูปกครอง และผูค้ําประกัน รายงานตัวทํ าสัญ ญาที่
โรงเรียนแผนที่ฯ โดยมีลําดับการเขาทํา สัญญาและมอบตัว ดังนี้
วันจันทรที่ ๒๗ เม.ย.๖๓ เลขที่ ๐๐๑-๑๐๑ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๓๐
วันอังคารที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ เลขที่ ๑๑๒-๒๙๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๕๓๐
๒. ตั ว สํารอง เมื่ อ โรงเรีย นแผนที่ฯ ประกาศเรีย กให ม าทํ าสัญญา ให ผูตัว สํารองที่ ได รั บ
เรี ย กตั ว พร อ มผู ป กครอง และผู ค้ํ า ประกัน รายงานตั ว ทํ า สั ญ ญ าที่ โรงเรี ย นแผนที่ ฯ ในวั น พฤหั สบดี ที่
๓๐ เม.ย.๖๓ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ หากเกินเวลาถือวาสละสิทธิ์ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อตัวสํารองที่จ ะ
มาทํ า สั ญ ญาได ที่ โรงเรี ย นแผนที่ ฯ ในวั น อั ง คารที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ เวลา ๑๖๐๐ และทางอิ น เตอร เน็ ต ที่
www.rtsd.mi.th หรือ www.school.rtsd.mi.th
คาใชจายสําหรับผูปกครองจะต องนํามาในวันมอบตัว (๑๒,๗๒๐)
๑. คาเครื่องใชจํา เปนสําหรับนักเรียนนายสิบแผนที่ (๑๑,๗๒๐ บาท)
๒. คาเปดสมุดบัญชีธนาคาร ๕๐๐ และทําบัตร ATM ๕๐๐ (รวมเปนเงิน ๑๐๐๐ บาท)
หลักฐานที่ใชมอบตัวเขาเป นนักเรียนนายสิ บแผนที่ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ไดแก
๑. ใบสมัครเขาเปนนักเรียนนายสิบแผนที่ ๒ ชุด
๒. สัญญาเขาศึกษา และรับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ๒ ชุด
๓. สัญญาค้ําประกันของผูปกครอง ๒ ชุด
๔. สัญญาค้ําประกันของผูค้ําประกัน ๒ ชุด
๕. รูปถ ายปจ จุบัน ขนาด ๒ นิ้ว (๔ x ๖ เซนติเมตร) จํ านวน ๓ รู ป (เขีย นชื่อ – นามสกุ ล
ตัวบรรจง และหมายเลขประจําตัวสอบหลังรูป)
๖. บัตรประจําตัวประชาชนผูสมัครตัวจริง พรอมถายสําเนา ๒ ฉบับ
๗. ใบสูติบัตรตัวจริง พรอมสําเนา ๒ ฉบับ
๘. สํา เนาทะเบียนบา น ทร.๑๔ (เลมสีน้ําเงิน) ของผูสมัคร พรอมสําเนา ๒ ฉบับ
๙. ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๙) หรือหนังสือสําคัญทหารกองหนุน (สด.๘)
ตัวจริง พรอมสําเนา ๒ ฉบับ (เก็บหลักฐานตัวจริงไวที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร)
๑๐. รบ.๑ – ป คะแนนเฉลี่ย สะสม สายวิ ทย – คณิ ต ไม ต่ํากวา ๒.๒ ตัว จริง พรอมสํา เนา
๒ ฉบับ ที่แ สดงการสํา เร็จ การศึกษาตลอดหลั กสูต ร ระดั บมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ทั้ง ๖ ภาคการศึกษา (เก็บหลักฐานตัวจริงไวที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร)
๑๑. หนังสือสัญญาเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถามี)
หมายเหตุ แบบฟอรม เอกสาร ขอ ๑ ถึ งข อ ๔ สามารถดาวน โ หลดได จ ากส ว นท ายของ
เอกสารฉบับนี้ หรือขอรับไดที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

-๒หลักฐานเกี่ยวกับบิ ดา - มารดา เอกสารตัวจริง พรอมสําเนา ๒ ฉบับ ไดแก
๑. สําเนาทะเบียนบาน ทร.๑๔ (เลมสีน้ําเงิน)
๒. ใบสํา คัญการสมรส (ถามี)
๓. บัตรประจําตัวประชาชน
๔. ใบสํา คัญการหยา
๕. ใบมรณบัตร (ถามี)
๖. หนังสือสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถามี)
หลักฐานเกี่ยวกับผู ปกครอง เอกสารตัวจริง พรอมสําเนา ๒ ฉบับ ไดแก
๑. สํา เนาทะเบียนบา น ทร.๑๔ (เลมสีน้ําเงิน)
๒. ใบสํา คัญการสมรส (ถามี)
๓. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
๔. หนั งสื อยิ น ยอมคู สมรส พร อมแนบสํ าเนาบั ตรประชาชน (แบบฟอร มสามารถดาวน โหลด
ไดจากสวนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือขอรับไดที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร)
๕. ใบมรณบัตรคูสมรส, ใบสําคัญการหยา (ถามี)
๖. หนังสือสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถามี)
หลักฐานเกี่ยวกับคูสมรสของผูป กครอง (ถามี) ตัวจริง พรอมสําเนา ๒ ฉบับ ไดแก
๑. สํา เนาทะเบียนบา น ทร.๑๔ (เลมสีน้ําเงิน)
๒. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
๓. หนังสือสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถามี)
หลักฐานเกี่ยวกับผู ค้ําประกัน ตัวจริง พรอมสําเนา ๒ ฉบับ ไดแก
๑. ตอ งมีผู ค้ํ า ประกั น ซึ่ ง เป น ข า ราชการ ทหาร/ตํ ารวจ ป ระจํ า การชั้ น สั ญ ญ าบั ต ร หรื อ
ขาราชการพลเรื อนระดับ ๓ เท านั้น (ไมนั บรวม พนั กงานราชการ พนัก งานรัฐวิส าหกิ จ
ขาราชการการเมือง ลูก จา ง รวมถึ งพนัก งาน หรือเจา หนา ที่รั ฐอื่ นใด) ซึ่ งจะเป นบุ คคล
เดียวกับบิดาหรือมารดา หรือผูปกครองก็ได
๒. ผูค้ําประกันตองมีอายุราชการเหลืออยางนอย ๓ ป (ผูที่เกิดตั้งแต ๒ ต.ค.๐๖ เปนตนไป)
๓. สําเนาทะเบียนบาน ทร.๑๔ (เลมสีน้ําเงิน)
๔. ใบสํา คัญการสมรส (ถามี)
๕. บัต รประจํ าตั วข าราชการ พรอ มหนั งสื อรั บรองการเปน ข าราชการ ลงนามโดยหั วหน า
สวนราชการ (ในกรณีผู ค้ําประกันไมมีคูสมรส ใหร ับรองสถานภาพโสดมาพรอมกับหนังสื อ
ฉบับนี้ดวย)
๖. หนั งสื อยิ นยอมคู สมรส พร อมแนบสํ าเนาบั ต รประชาชน (แบบฟอร ม สามารถดาวน โหลด
ไดจากสวนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือขอรับไดที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร)
๗. ใบมรณบัตรคูสมรส, ใบสําคัญการหยา (ถามี)
๘. หนังสือสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถามี)
หลักฐานเกี่ยวกับคูสมรส (ถามี) ของผูค้ําประกัน ตัวจริง พรอมสําเนา ๒ ฉบับ ไดแก
๑. ทะเบียนบาน
๒. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
๓. หนังสือสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถามี)

-๓การแจง ย า ยทะเบี ยนบ า นเข า อยู ณ โรงเรี ย นแผนที่ ฯ ให ผูที่ ไ ด รับ การคัดเลื อกเขา เป น
นั ก เรี ย น นายสิ บ แผนที่ แจ ง ย า ยออกจากภู มิลํ า เนาเดิ มเข า มาอยู ณ บ า นเลขที่ ๑๑๑ โรงเรี ย นแผน ที่
กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดํา เนินนอก แขวงบางขุ นพรหม เขตพระนคร ๑๐๒๐๐ โดยมีขั้นตอนการแจงยา ย
ดังนี้
๑. ใหเจา บานและผูที่ไดรั บการคัดเลือกเขา เปนนัก เรียนนายสิบแผนที่ ไปที่เ ขต/อําเภอ ที่มีชื่ อ
ในทะเบียนบา น แจงขอยายออกจากภูมิลําเนาไปที่ โรงเรียนแผนที่ฯ (ตามที่อยูขางตน)
๒. เจา หนาที่เขต/อําเภอ จะออกใบยายออกมาให ๒ ใบ คือ ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ ใหนํามา
มอบใหกับ โรงเรียนแผนที่ฯ ทั้ง ๒ ใบ ในวันทําสัญญามอบตัว
มีขอสงสัยสอบถาม ๐ ๒๒๘๑ ๘๖๖๒
ขอปฏิบัติของผูไดรับการคัดเลื อกเขา เป นนักเรียนนายสิบแผนที่
ผูไดรับการคัดเลื อกเขา เป นนักเรียนนายสิบแผนที่ จะมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
๑. ขอ แนะนํ า การเขียนเอกสาร การเขียนสัญญา และเอกสารมอบตัวเข ารับการศึกษาฯ ให
ปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ใหนักเรี ยนเขียนเอกสารตาง ๆ ตามตัวอยาง (ตัวอยางการเขียนเอกสารสามารถดูไ ด
จากสวนทายของเอกสารฉบับนี้) (ถามีขอสงสัยใหสอบถามเจาหนา ที่ฯ ตามเบอรโทรศัพทที่แจงไปแลวขางตน)
๑.๒ ใชปากกา สีน้ําเงิน เทานั้น
๑.๓ เขียนดวยตัวบรรจง หา มลบ หรือขีดฆาขอความ หรือเขียนสกปรก
๑.๔ ตัวเลขใชเลขไทย เชน ๑ ๒ ๓ ฯลฯ
๑.๕ สถานที่เกิด เขียนตามใบสูติบัตร พรอมที่อยูตามสูติบัตร
๑.๖ ภูมิลําเนา (ตามเอกสารใบสมัคร) / ณ บานเลขที่ (ตามเอกสารสัญญาเขาศึกษาและ
รับราชการ) ตามสําเนาทะเบียนบา น
๑.๗ แผลเปน เขียนตามใบ สด.๙ หรือ สด.๘ ที่แจงไว
๑.๘ การลงนาม ใหลงนามตอหนากรรมการทําสัญญา
๒. การปฏิบัติของผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนนายสิบแผนที่ ในวันทําสัญญาฯ
๒.๑ ใหผูที่ ไดรั บการคัดเลื อกเขาเปน นักเรียนนายสิ บแผนที่ ตรวจเอกสารที่จ ะใชใ นการ
ทําสัญญาใหค รบถวน ตามหั วขอการตรวจสอบหลักฐานที่ใชในการมอบตัวเขา เปน นนส.ผท. ได แก เอกสารตั ว
ผูส มัครเข า เป น นนส.ผท. เอกสารบิ ดา – มารดา เอกสารผู ปกครองและคูส มรส เอกสารผูค้ํ าประกั นและ
คูสมรส ใบแจงยายทะเบี ยนบานเขาบานเลขที่ ๑๑๑ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ ทหาร ถนนราชดํา เนิน นอก แขวง
บางขุน พรหม เขตพระนคร ๑๐๒๐๐ รวมทั้ งหนังสื อรับรองผูค้ําประกัน ถ าไมมีคู สมรสใหลงสถานภาพโสดดวย
หนัง สือ ยิน ยอมพร อมบั ตรประจํา ตัว ประชาชนไมวาคูส มรสจะมาหรือ ไม ก็ตาม โดยผูปกครองและผูค้ํา ประกั น
ตองมาพรอมเพื่อทําสัญญาเขาศึกษา ณ โรงเรียนแผนที่ฯ

-๔๒.๒ ลงลายมือชื่ อ เพื่ อ รายงานตั วที่ โ ต ะประชาสั มพัน ธ และรั บ บั ต รคิ วเพื่อจั ด ลํ า ดั บ
กอนหลั งการทํ าสัญญาเขารับ การศึก ษาและรับการศึกษาและรับราชการในกองบั ญชาการกองทัพไทย สัญญา
ค้ําประกัน ของผูป กครอง สั ญญาค้ํ าประกั นของผู ค้ํา ประกัน สั ญ ญาตาง ๆ ใหเ ขีย นรายละเอี ยดใหค รบถว น
แลวใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบความเรียบรอยในขั้นตนกอน
๒.๓ รอเจาหนาที่ประชาสัมพันธเรียกเขาหองทําสัญญาฯ ตามลําดับคิว
๓. ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากเรียกเขาหองทําสัญญาฯ
๓.๑ ให เจ าหน า ที่ต รวจความเรี ย บร อ ย ทั้ งทางดา นเอกสาร และความครบถ วนของ
หนังสือที่เขียน
๓.๒ นั่ง รอเขา ทํา สัญ ญามอบตั วกั บกรรมการทํา สัญ ญาตามลํา ดับ รอจนกรรมการทํ า
สัญญาวาง
๓.๓ เข าทํ า สัญ ญาที่โ ตะกรรมการทํ าสั ญ ญาตามลํ าดั บ โดยแสดงเอกสารตั ว จริ งและ
สําเนา ๒ ชุด ใหกรรมการทําสัญญาตรวจสอบ และลงลายมือชื่อตอหนากรรมการ
๓.๔ ชํา ระเงินคาเครื่องใชจํา เปนสําหรับนักเรียนนายสิบแผนที่
๓.๕ ใหประธานกรรมการลงนาม พรอมเก็บเอกสาร
๓.๖ วัดตัว ตัดเสื้อผา รองเทา เครื่องแตงกาย
๓.๗ เปดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย สาขากองทัพบก
๓.๘ ฟงคําชี้แจงการมารายงานตัวเขารับการศึกษาจาก กองการปกครอง โรงเรียนแผนที่ฯ
๔. คําแนะนําอื่น ๆ
เพื่ อความถูก ตอ ง ครบถ วน สะดวก รวดเร็ว ในการทํา สั ญญา ผู เข าทํ า สัญ ญาสามารถ
ดาวนโ หลดเอกสารบน Website แลวกรอกเอกสารที่ เกี่ยวข องตามคําแนะนําก อนเดินทางมาทําสั ญญามอบตั ว
ได เวน การลงลายมือชื่อ ใหลงลายมือชื่อตอ หนาเจาหน าที่เทานั้น โดยใชปากกาสีน้ํา เงิน ตัวเลขไทย เขียนดว ย
ตัวบรรจง หา มขูดลบขีดฆา ตามที่แนะนําไวดังกลาวแลว
ตัวอยางการเขียน ใหเขียนคนละ ๒ ชุด (อยูหนาถัดไปของเอกสารฉบับนี้)
๑. ใบสมัครเขาเปนนักเรียนนายสิบแผนที่
๒. สัญญาเขาศึกษา และรับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
๓. สัญญาค้ําประกันของผูปกครอง
๔. สัญญาค้ําประกันของผูค้ําประกัน
๕. หนังสือยินยอม

ตัวอยา ง : การกรอกแบบฟอรม ใบสมัค ร
ใบสมัครเขาเปนนักเรียนนายสิบแผนที่
เขียนที่
วันที่ ๒๗ หรือ ๒๘

เดือน

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

.

พ.ศ. ๒๕๖๓

.

เมษายน

เรียน เจา กรมแผนที่ทหาร
ขาพเจามีความประสงคสมัครเขาเปนนักเรียนนายสิบแผนที่ และขาพเจา ขอรับรองวาขอความ
ที่กลาวในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ
ขอ ๑. ขาพเจา นาย พลัฎฐ ทองขาว
เกิดวันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน
.
พุทธศักราช ๒๕๔๒
บัดนี้อายุ
๑๘
ป *ตําหนิ
แผลเปนนิ้วกลางมือขวา
.
สัญชาติโดยกําเนิด
ไทย
นับถือศาสนา
พุทธ
**เกิดที่ โรงพยาบาลอางทอง
.
บานเลขที่ หมูที่ ๓ ตําบล / แขวง บางแกว
อําเภอ / เขต
เมือง
.
จังหวัด
อางทอง
ขาพเจามีภูมิลําเนาอยูที่ จัง หวัด ชุมพร
บานเลขที่ ๔/๖
.
หมูที่ ๘
ตําบล / แขวง
นาทุง
อําเภอ / เขต
เมือง
.
จังหวัด
ชุมพร
.
ขอ ๒. บิดาของขาพเจาชื่อ นาย วิชัย
นามสกุล ทองขาว
.
สัญชาติโดยกําเนิด
ไทย
นับถือศาสนา
พุทธ
อาชีพ
ขาราชการ
.
สังกัด
กรมพัฒ นาที่ดิน
มีภูมิลําเนาอยูที่ จัง หวัด ชุมพร
บานเลขที่
๔/๖
.
หมูที่ ๘
ตําบล / แขวง
นาทุง
อําเภอ / เขต
เมือง
.
จังหวัด
ชุมพร
.
ขอ ๓. มารดาของขาพเจา ชื่อ นาง อรวดี
นามสกุล ทองขาว
.
สัญชาติโดยกําเนิด
ไทย
นับถือศาสนา
พุทธ
อาชีพ
แมบาน
.
สังกัด
มีภูมิลําเนาอยูที่ จัง หวัด ชุมพร
บานเลขที่
๔/๖
.
หมูที่ ๘
ตําบล / แขวง
นาทุง
อําเภอ / เขต
เมือง
.
จังหวัด
ชุมพร
.
ขอ ๔. ขาพเจาสอบไดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน สอาดเผดิมวิทยา
.
จังหวัด
ชุมพร
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขณะนี้ขาพเจากําลังศึกษาอยู
.
ขอ ๕. ขาพเจาไดรับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผูปกครองใหสมัครเขาเปนนักเรียน
นายสิบแผนที่แลว
ขอ ๖. ขาพเจาไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม ไมเปนผูเคยตองรับโทษ
จํา คุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจํา คุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
* ตําหนิ : ตาม สด.๘ หรือ สด.๙
** เกิดที่ : ตาม ใบสูติบัตร

/ ขอ ๗. ขาพเจา ...

-๒ขอ ๗. ขาพเจาเปนชายโสด
ขอ ๘. ขาพเจา ขอใหคํารั บรองวา ถาขอความหนึ่งข อความใด ซึ่งขาพเจาไดกล าวมาแล ว
ในใบสมัครนี้ เปน ความเท็ จ และ กรมแผนที่ ทหาร พิจ ารณาเห็ นว าเป นเท็ จในสาระสํา คัญ แลว ขาพเจา ยอม
ออกจากความเปนนักเรียนนายสิบแผนที่ทันที
ขอ ๙. ขาพเจาขอใหคํารับรองวา เมื่อขาพเจา เปนนักเรียนนายสิบแผนที่ไดแลว
๙.๑ ขาพเจาจะปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบ แบบธรรมเนียม วิ นัยของทหาร
และของโรงเรียนทุกประการ
๙.๒ ขาพเจา จะไมเรี ยกร องสิท ธิใด ๆ นอกจากสิท ธิที่ท างราชการไดจั ดให หาก
ขาพเจ าปฏิบั ติผิ ดคํารั บรองนี้ เพี ยงขอหนึ่ ง หรื อสว นใดส วนหนึ่ งก็ ดี ขา พเจ ายอมรับ โทษตามกฎ ข อบั งคับ
ระเบียบ แบบธรรมเนียม วินัยของทหาร และของโรงเรียนทุกประการ
ขอ ๑๐. เมื่อขาพเจาเปนนักเรียนนายสิบแผนที่ได ขาพเจาขอให (ชื่อผูปกครอง)
.
เปนผูปกครอง และขอให
(ชื่อผูค้ําประกัน)
เปนผูค้ําประกันของขาพเจา
ขอ ๑๑. ขาพเจาไดแนบ
๑๑.๑ รูปถา ยปจจุบัน ขนาด ๔ X ๖ ซม. หนาตรงไมสวมหมวก จํานวน ๓ รูป
๑๑.๒ ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด. ๙)
๑๑.๓ สําเนาทะเบียนบานของบิดามารดา และผูสมัครที่เจาพนักงานทะเบียนราษฎร
หรือขาราชการชั้นสัญญาบัตรรับรองถูกตอง จํานวน ๑ ชุด
๑๑.๔ ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. ๑) หรือ ใบรับรอง
แสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
๑๑.๕ ใบรับรองการฝกวิชาทหาร (ถามี)
๑๑.๖ หลั กฐานแสดงว าเปน บุ ตรของทหาร ขา ราชการ ลูก จา ง หรื อ พนั ก งาน
ราชการ ซึ่ งมีสิทธิไดนั บเวลาราชการเปนทวี คูณ หรือไดรับบําเหน็ จบํา นาญพิ เศษตามกฎหมายวาด วยบําเหน็ จ
บํานาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยลูกจา ง หรือพนักงานราชการ
หรื อบุ ตรของผูไ ดรั บพระราชทานเหรียญดุ ษฎี มาลา เข็ มกลา หาญ หรื อเหรี ยญกล าหาญ (ถ ามี ) มาพรอมกั บ
ใบสมัครนี้ และกอนที่จะยื่นใบสมัครนี้ ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความโดยตลอดแลว
(ลงชื่อ) *

* ลงนามตอหนาคณะกรรมการฯ รร.แผนที่ ฯ เทานั้น

ผูสมัคร

สัญญาเขาศึกษา และรับราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย
วันที่ ๒๗ หรือ ๒๘ เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๓ .

สัญญาระหวาง เจา กรมแผนที่ทหาร ผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งในสัญญานี้
จะเรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่งกับ
นาย พลัฎฐ ทองขาว
อายุ
๑๘
ป
อยูบานเลขที่ ๔/๖ หมูที่ ๘ ตําบล/ แขวง นาทุง
อํา เภอ/เขต
เมือง
.
จังหวัด ชุมพร
ซึ่งในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูใหสัญญา” ฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายตกลงยินยอมทํา
สัญญากันไว ดังขอความตอไปนี้
ขอ ๑. ผูใหสัญญาเกิดเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน
มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๒ .
ณ บานเลขที่ ๔/๖ หมูที่ ๘ ตําบล/แขวง นาทุง
อําเภอ/เขต
เมือง
.
จังหวัด
ชุมพร
อายุ ๑๘ ป ตําหนิ แผลเปนนิ้วกลางมือขวา สัญชาติโดยกําเนิด ไทย .
นับถือศาสนา
พุทธ
.
ขอ ๒. ผูใหสัญญามีบิดาชื่อ
นาย วิชัย ทองขาว
.
สัญชาติโดยกําเนิด ไทย
นับถือศาสนา
พุทธ
อาชีพ
ขาราชการ
.
มารดาชื่อ
นาง อรวดี ทองขาว
สัญชาติโดยกําเนิด
ไทย นับถือศาสนา
พุทธ
.
อาชีพ
แมบาน
ปูชื่อ
นาย วิเชียร ทองขาว
สัญชาติโดยกําเนิด
ไทย .
นับถือศาสนา
พุทธ
อาชีพ
ทําสวน
.
ขอ ๓. ผูใหสัญญาสอบไลไดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน สอาดเผดิมวิทยา
.
จังหวัด
ชุมพร
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไดคะแนนรอยละ / หนวยกิต
๒.๕๗
.
ขณะนี้ผูใหสัญญาอยูในปกครองของ
นาย วิชัย ทองขาว
บานเลขที่ ๔/๖ หมูที่ ๘ .
ตําบล / แขวง
นาทุง
อํา เภอ / เขต
เมือง
จังหวัด
ชุมพร
.
อาชีพ
ขาราชการ
ผูใหสัญญามีความประสงคสมัครเขาศึกษา
ในชั้นนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร โดยไดรับความยิน ยอมจากผู ป กครองแลว
และไดให
นาย วิชัย ทองขาว
เปนผูคําประกันตามสัญญานี้
ขอ ๔. ผูใหสัญญารับจะปฏิบัติตามระเบียบกองบัญ ชาการกองทั พไทย วา ดวยโรงเรียนแผนที่
กรมแผนที่ทหาร ชั้นนักเรียนนายสิบ พ.ศ.๒๕๕๓ ในสวนที่เกี่ยวกับผูใหสัญญาทุกประการ ในกรณีที่ผูใหสัญญา
ประพฤติผิด จนตองพนสภาพจากความเปนนั กเรียนนายสิบแผนที่ และ ถูกถอนทะเบียนจากการเปนนักเรียน
นายสิบแผนที่ ตามขอ ๔๒ ของระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย วา ดวยโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ชั้นนักเรียนนายสิบ พ.ศ.๒๕๕๓ และเมื่อทางโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เรียก หนังสือตําราเรียน และ
สิ่งของที่ทางราชการจายใหยั งไมห มดอายุคื นจากผู ใหสัญ ญา ผูปกครอง ผูค้ําประกันไมได หรือไดไมครบ
/ ผูใหสัญญา ...

-๒ผูใหสัญญา ผูปกครอง ผูค้ําประกัน ยินยอมรวมกันรับผิดชอบในการชดใชเงินเปนคาใชจาย หรือคาเสียหาย
ตามจํานวนที่ทางราชการไดจายจริง และชดใชเงินคาปรับแกทางราชการตามจํานวนปที่เขาเปนนักเรียน
นายสิบแผนที่ ปละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) เศษของปคิดเทียบตามสัดสวน ใหแกทางราชการ
จนครบจํานวนภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับแตวันที่ไดรับแจงจากทางราชการ เวนแตกรณีถูกถอนทะเบี ยน
จากนักเรียนนายสิบแผนที่ ตามขอ ๔๒.๑ และ ๔๒.๓ ตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย วาดวยโรงเรียน
แผนที่ กรมแผนที่ทหาร ชั้นนักเรียนนายสิบ พ.ศ.๒๕๕๓ ไมตองชดใชเงินคาปรับ
ขอ ๕. เมื่อผูใหสัญญาสํา เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบแผนที่ ของ โรงเรียนแผนที่
กรมแผนที่ทหาร แลว ผูใหสัญญายินยอมรับราชการอยูในกระทรวงกลาโหมติดตอกันไปจนครบกําหนด ๔ ป
บริบูรณ นับตั้งแตวันที่กองบัญชาการกองทัพไทย ไดมีคําสั่งใหผูใหสัญญาเขารับราชการ และมีตําแหนงหนา ที่
ราชการในกระทรวงกลาโหม เปนตนไป
ขอ ๖. ระหวางที่ผูใหสัญญายังรับราชการไมครบกําหนดเวลาตามขอ ๕ ผูใหสัญญาจะไมสมัคร
หรือขอโอนไปรับราชการยังกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ นอกจากกระทรวงกลาโหม หรือจะไมหนีราชการ หรือ
ลาออกจากราชการดวยเหตุใด ๆ หรือลาปวยอันสอไปในทางที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อใหเกินกําหนดจนทางราชการ
ตองปลดออกตามขอบังคับทหาร วาดวยการลา เวนแตในกรณีที่เจ็บปวย ซึ่งแพทยทหารไมนอยกวา ๒ นาย
ตรวจวินิจ ฉัยเห็นวาเปนโรคที่ไมสามารถจะรับราชการตอไปได หรือกระทรวงกลาโหม อนุมัติใหผูใหสัญญา
โอนไปรับราชการยังกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม
ขอ ๗. ถาผูใหสัญญาผิดสัญญาตามขอ ๖ ผูใหสัญญา ผูปกครอง หรือผูค้ําประกันยินยอมชดใช
เงินคาปรับใหแกทางราชการ ตามจํานวนปที่รับราชการไมครบ เปนจํานวนเงินปละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน
บาทถวน) เศษของปคิดเทียบตามสัดสวน พรอมทั้งคาเสียหายอื่นใดอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาตามจํานวนเงิน
คาเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอีกสวนหนึ่งดวย ทั้งนี้ผูใหสัญญา ผูปกครอง หรือผูค้ําประกันตองชําระคาปรับใหเสร็จสิ้น
ภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับแตวันที่ไดรับแจงจากทางราชการ
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความอยางเดียวกัน คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝาย
ตางทราบและเขาใจขอความในสัญญาดีแลว จึงลงชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ) *

ผูใหสัญญา

(ลงชื่อ)

ผูรับสัญญา

(ลงชื่อ) *

พยาน

(ลงชื่อ) *

พยาน

* ลงนามตอหนาคณะกรรมการฯ รร.แผนที่ ฯ เทานั้น

สัญญาค้ําประกันของผูป กครอง
กรมแผนที่ทหาร
วันที่ ๒๗ หรือ ๒๘ เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๓ .

ขาพเจา
นาย วิชัย ทองขาว
อายุ ๔๗
ป สัญชาติ
ไทย
.
อยูบานเลขที่ ๔/๖ หมูที่ ๘ ตําบล/ แขวง นาทุง
อําเภอ/เขต
เมือง
.
จังหวัด
ชุมพร
มีอาชีพ
รับราชการ
สังกัดหรือหลักฐาน กรมพัฒ นาที่ดิน
.
ชื่อคูสมรส (ถามี) นาง อรวดี ทองขาว
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาทะเบียนสมรส หนังสือยินยอม และหลักฐานอื่น ๆ ที่แนบทายหนังสือสัญญาฉบับนี้ เกี่ยวของกับผูให
สัญญาโดยเปน
บิดา
ขอทําสัญญารับรองไวตอกองทัพไทย ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขาพเจาขอรับเปนผูปกครองของ
นาย พลัฏฐ ทองขาว
.
ซึ่งสมัครเขาเปนนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร และยอมผูกพันที่จะรับผิดชดใชเงิน
ตอทางราชการรวมกันหรือแทนผูใหสัญญา และผูค้ําประกัน ตามที่กลาวไวในสัญญาเขาศึกษา และรับราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย ลงวันที่ ? เดือน
เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกประการ ทั้งนี้
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากทางราชการ
ขอ ๒. ขาพเจาจะทําการอุปการะอุดหนุนให
นาย พลัฏฐ ทองขาว
.
มีเครื่องอุปโภคใชสอยครบถวนตามที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กํา หนด ตลอดระยะเวลาของการศึกษา
และรับจะใหความเปนอยูทางบานแก
นาย พลัฏฐ ทองขาว
ตามสมควรแกเกียรติของ
นักเรียนนายสิบแผนที่ ทุกประการ หาก
นาย พลัฏฐ ทองขาว
มีความประพฤติทางบาน
เปนไปในทางที่จะนําความเสื่ อ มเสี ยแก เกียรติข องนั กเรีย นนายสิ บแผนที่ และสถาบันโรงเรียนแผนที่ แลว
ขาพเจาจะไดแจงใหทางโรงเรียนทราบทันที
ขอ ๓. ขาพเจาจะถอนตัวจากความเปนผูปกครองของ
นาย พลัฏฐ ทองขาว
.
ไดตอเมื่อขาพเจาไดหาผูอื่นเปนผูปกครองแทน และ เจากรมแผนที่ทหาร ไดตกลงรับผูปกครองใหมแทนแลว
ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว จึงลงชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ) *

ผูปกครอง

(ลงชื่อ) *

พยาน

(ลงชื่อ) *

พยาน

(ลงชื่อ) *

คูสมรส

* ลงนามตอหนาคณะกรรมการฯ รร.แผนที่ ฯ เทานั้น
คูสมรส : ไมวาจะมาหรือไม มา จะตองทําหนังสือยินยอมของคูสมรส แนบมาดวย พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนของคูสมรสดวย

หนังสือยินยอม
ทําที่
วันที่ ๒๗ หรือ ๒๘ เดือน

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

.

พ.ศ. ๒๕๖๓

.

เมษายน

ขาพเจา นาย, นาง
อรวดี ทองขาว
.
อยูบานเลขที่ ๔/๖
ตรอก/ซอย
โกฎเพชร
ตําบล/แขวง
นาทุง
.
อําเภอ/เขต
เมือง
.จังหวัด
ชุมพร
.
อาชีพ
แมบาน
สังกัด
.
ยินยอมให นาย, นาง
วิชัย ทองขาว
ซึ่งเปน สามี/ภรรยา
ทํานิติกรรมตาง ๆ แทนขา พเจา
เพื่อเปนหลักฐานในการนี้ จึงไดลงลายมือไวเปนหลักฐาน
(ลงลายมือชื่อ) *

ผูยินยอม
(

)

(ลงลายมือชื่อ) *

พยาน
(

)

(ลงลายมือชื่อ) *

พยาน
(

กรณีคูสมรสไมมา
* เอกสาร ดาวนโหลดไดจากสวนทายของเอกสารฉบับนี้
* ลงนามผูยินยอม และพยาน ใหเรียบรอย
กรณีคูสมรสมา
* ลงนามตอหนาคณะกรรมการฯ รร.แผนที่ฯ เทานั้น

)

กรณีท ี่ ๑ : บิดา หรือ มารดา เปนผูค้ําประกัน
สัญญาค้ําประกันของผูค้ําประกัน
กรมแผนที่ทหาร
วันที่ ๒๗ หรือ ๒๘ เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๓ .

ขาพเจา
นาย วิชัย ทองขาว
อายุ ๔๗
ป สัญชาติ
ไทย
.
อยูบานเลขที่ ๔/๖ หมูที่ ๘ ตําบล/ แขวง นาทุง
อําเภอ/เขต
เมือง
.
จังหวัด
ชุมพร
มีอาชีพ
รับราชการ
สังกัดหรือหลักฐาน กรมพัฒ นาที่ดิน
.
ชื่อคูสมรส (ถามี) นาง อรวดี ทองขาว
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาทะเบียนสมรส หนังสือยินยอม และหลักฐานอื่น ๆ ที่แนบทา ยหนังสือสัญญาฉบับนี้ ขาพเจาไดทราบสัญญา
ขางตนนี้ ของ นาย พลัฏฐ ทองขาว
ลงวันที่ ๔ เดือน
เมษายน
.พ.ศ. ๒๕๖๓ .
กับสัญญาของผูปกครองของ
นาย พลัฏฐ ทองขาว
.
ลงวันที่ ? เดือน
เมษายน
.พ.ศ.
๒๕๖๓ ที่ไดทําไวกับกองบัญชาการกองทัพไทยแลว
จึงขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวกับกองบัญชาการกองทัพไทย ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ถา
นาย พลัฏฐ ทองขาว
ประพฤติผิดสัญญาเขาศึกษาและรับราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย ลงวันที่ ? เดือน
เมษายน
.พ.ศ.
๒๕๖๓ ที่ทํา ไวกับ
กองบัญชาการกองทัพไทย ในขอ ๔ ถึงขอ ๗ ขาพเจายินยอมรับผิดในการชดใชคาเสียหาย และคาปรับใหกับ
ทางราชการจนครบจํานวนที่เรียกรอง ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากทางราชการ
ขอ ๒. ขาพเจา จะถอนตั วจากความเปน ผูค้ําประกันไดตอเมื่อขาพเจาไดห าผูอื่นมาเปนผูค้ํ าประกั น
แทน และเจา กรมแผนที่ทหาร ไดตกลงรับผูค้ําประกันคนใหมแทนแลว
ขอ ๓. ขาพเจาไมอาจปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาค้ําประกันนี้ในกรณีที่ นาย พลัฏฐ ทองขาว
.ไดทําสัญญาใหไวแกกองบัญชาการกองทัพไทย เกี่ยวกับความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย
ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ) *

ผูค้ําประกัน

(ลงชื่อ) *

พยาน

(ลงชื่อ) *

พยาน

(ลงชื่อ) *

คูสมรส

* ลงนามตอหนาคณะกรรมการฯ รร.แผนที่ ฯ เทานั้น
คูสมรส : จะตองมี หนัง สือยินยอม ของคูสมรส แนบมาดวย ไมวาจะมาหรือไมมาลงนามดวยตนเองก็ตาม

หนังสือยินยอม
ทําที่
วันที่

?

เดือน

(สถานที่เขียน)
พ.ศ. ๒๕๖๓

เมษายน

.
.

ขาพเจา นาย, นาง
อรวดี ทองขาว
.
อยูบานเลขที่ ๔/๖
ตรอก/ซอย
โกฎเพชร
ตําบล/แขวง
นาทุง
.
อําเภอ/เขต
เมือง
.จังหวัด
ชุมพร
.
อาชีพ
แมบาน
สังกัด
.
ยินยอมให นาย, นาง
วิชัย ทองขาว
ซึ่งเปน สามี/ภรรยา
ทํานิติกรรมตาง ๆ แทนขา พเจา
เพื่อเปนหลักฐานในการนี้ จึงไดลงลายมือไวเปนสําคัญ
(ลงลายมือชื่อ) *

ผูยินยอม
(

)

(ลงลายมือชื่อ) *

พยาน
(

)

(ลงลายมือชื่อ) *

พยาน
(

กรณีคูสมรสไมมา
* เอกสาร ดาวนโหลดไดจากสวนทายของเอกสารฉบับนี้
* ลงนามผูยินยอม และพยาน ใหเรียบรอย
กรณีคูสมรสมา
* ลงนามตอหนาคณะกรรมการฯ รร.แผนที่ฯ เทานั้น

)

กรณีท ี่ ๒ : ผูค้ําประกัน “ไมใช” บิดา หรือ มารดา (มีคูสมรส)
สัญญาค้ําประกันของผูค้ําประกัน
กรมแผนที่ทหาร
วันที่

?

เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๓ .

ขาพเจา
ร.ต.กฤษดา เคาแคน
อายุ ๕๐
ป สัญชาติ
ไทย
.
อยูบานเลขที่ ๖๕ หมูที่ ๗ ตําบล/ แขวง
หินตั้ง
อําเภอ/เขต
บานไผ
.
จังหวัด
ขอนแกน
มีอาชีพ
รับราชการ
สังกัดหรือหลักฐาน กรมยุทธการทหาร .
ชื่อคูสมรส (ถามี) นาง หยาดพิรุณ นามสอน
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว สํา เนาทะเบียนบา น
สําเนาทะเบียนสมรส หนังสือยินยอม และหลักฐานอื่น ๆ ที่แนบทา ยหนังสือสัญญาฉบับนี้ ขาพเจาไดทราบสัญญา
ขางตนนี้ ของ นาย พลัฏฐ ทองขาว
ลงวันที่ ? เดือน
เมษายน
.พ.ศ. ๒๕๖๓ .
กับสัญญาของผูปกครองของ
นาย พลัฏฐ ทองขาว
.
ลงวันที่ ? เดือน
เมษายน
.พ.ศ.
๒๕๖๓ ที่ไดทําไวกับกองบัญชาการกองทัพไทยแลว
จึงขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวกับกองบัญชาการกองทัพไทย ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ถา
นาย พลัฏฐ ทองขาว
ประพฤติผิดสัญญาเขาศึกษาและรับราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย ลงวันที่ ? เดือน
เมษายน
.พ.ศ.
๒๕๖๓ ที่ทํา ไวกับ
กองบัญชาการกองทัพไทย ในขอ ๔ ถึงขอ ๗ ขาพเจายินยอมรับผิดในการชดใชคาเสียหาย และคาปรับใหกับ
ทางราชการจนครบจํานวนที่เรียกรอง ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากทางราชการ
ขอ ๒. ขาพเจา จะถอนตั วจากความเปน ผูค้ําประกันไดตอเมื่อขาพเจาไดห าผูอื่นมาเปนผูค้ํ าประกั น
แทน และเจา กรมแผนที่ทหาร ไดตกลงรับผูค้ําประกันคนใหมแทนแลว
ขอ ๓. ขาพเจาไมอาจปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาค้ําประกันนี้ในกรณีที่ นาย พลัฏฐ ทองขาว
.ไดทําสัญญาใหไวแกกองบัญชาการกองทัพไทย เกี่ยวกับความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย
ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ) *

ผูค้ําประกัน

(ลงชื่อ) *

พยาน

(ลงชื่อ) *

พยาน

(ลงชื่อ) *

คูสมรส

* ลงนามตอหนาคณะกรรมการฯ รร.แผนที่ ฯ เทานั้น
คูสมรส : จะตองมี หนัง สือยินยอม ของคูสมรส แนบมาดวย ไมวาจะมาหรือไมมาลงนามดวยตนเองก็ตาม

หนังสือยินยอม
ทําที่
วันที่

?

เดือน

(สถานที่เขียน)
พ.ศ. ๒๕๖๓

เมษายน

.
.

ขาพเจา นาย, นาง
หยาดพิรุณ นามสอน
.
อยูบานเลขที่ ๕๑/๑
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
หนองแสง
.
อําเภอ/เขต
วาปป ทุม
.จังหวัด
มหาสารคาม
.
อาชีพ
คาขาย
สังกัด
.
ยินยอมให นาย, นาง
ร.ต.กฤษดา เคาแคน
ซึ่งเปน สามี/ภรรยา
ทํานิติกรรมตาง ๆ แทนขา พเจา
เพื่อเปนหลักฐานในการนี้ จึงไดลงลายมือไวเปนสําคัญ
(ลงลายมือชื่อ) *

ผูยินยอม
(

)

(ลงลายมือชื่อ) *

พยาน
(

)

(ลงลายมือชื่อ) *

พยาน
(

กรณีคูสมรสไมมา
* เอกสาร ดาวนโหลดไดจากสวนทายของเอกสารฉบับนี้
* ลงนามผูยินยอม และพยาน ใหเรียบรอย
กรณีคูสมรสมา
* ลงนามตอหนาคณะกรรมการฯ รร.แผนที่ฯ เทานั้น

)

กรณีท ี่ ๓ : ผูค้ําประกัน “ไมใช” บิดา หรือ มารดา (โสด)
สัญญาค้ําประกันของผูค้ําประกัน
กรมแผนที่ทหาร
วันที่

?

เดือน

เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๓ .

ขาพเจา
ร.อ.อภิชัย อินทรจันทร
อายุ ๕๐
ป สัญชาติ
ไทย
.
อยูบานเลขที่ ๙๓/๒๙๕ หมูที่ ๔ ตําบล/ แขวง
บางศรีเมือง
อําเภอ/เขต
เมือง
.
จังหวัด
นนทบุรี
มีอาชีพ
รับราชการ
สังกัดหรือหลักฐาน กรมแผนที่ทหาร .
ชื่อคูสมรส (ถามี)
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาทะเบียนสมรส หนังสือยินยอม และหลักฐานอื่น ๆ ที่แนบทา ยหนังสือสัญญาฉบับนี้ ขาพเจาไดทราบสัญญา
ขางตนนี้ ของ นาย พลัฏฐ ทองขาว
ลงวันที่ ? เดือน
เมษายน
.พ.ศ. ๒๕๖๓ .
กับสัญญาของผูปกครองของ
นาย พลัฏฐ ทองขาว
.
ลงวันที่ ? เดือน
เมษายน
.พ.ศ.
๒๕๖๓ ที่ไดทําไวกับกองบัญชาการกองทัพไทยแลว
จึงขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวกับกองบัญชาการกองทัพไทย ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ถา
นาย พลัฏฐ ทองขาว
ประพฤติผิดสัญญาเขาศึกษาและรับราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย ลงวันที่ ? เดือน
เมษายน
.พ.ศ.
๒๕๖๓ ที่ทํา ไวกับ
กองบัญชาการกองทัพไทย ในขอ ๔ ถึงขอ ๗ ขาพเจายินยอมรับผิดในการชดใชคาเสียหาย และคาปรับใหกับ
ทางราชการจนครบจํานวนที่เรียกรอง ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากทางราชการ
ขอ ๒. ขาพเจา จะถอนตั วจากความเปน ผูค้ําประกันไดตอเมื่อขาพเจาไดห าผูอื่นมาเปนผูค้ํ าประกั น
แทน และเจา กรมแผนที่ทหาร ไดตกลงรับผูค้ําประกันคนใหมแทนแลว
ขอ ๓. ขาพเจาไมอาจปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาค้ําประกันนี้ในกรณีที่ นาย พลัฏฐ ทองขาว
.ไดทําสัญญาใหไวแกกองบัญชาการกองทัพไทย เกี่ยวกับความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย
ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ) *

ผูค้ําประกัน

(ลงชื่อ) *

พยาน

(ลงชื่อ) *

พยาน

(ลงชื่อ)
* ลงนามตอหนาคณะกรรมการฯ รร.แผนที่ ฯ เทานั้น

-

คูสมรส

แบบฟอรมหลักฐานที่ใชในวันทําสัญญาและมอบตัว
ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเป นนั กเรีย นนายสิบแผนที่
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ หรือ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๓๐
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ใบสมัครเขาเปนนักเรียนนายสิบแผนที่
สัญญาเขาศึกษา และรับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
สัญญาค้ํา ประกันของผูปกครอง
สัญญาค้ํา ประกันของผูค้ําประกัน
หนังสือยินยอม
หัวขอการตรวจสอบหลักฐานที่ใชมอบตัวเขาเปน นนส.ผท.

ใบสมัครเขาเปนนักเรียนนายสิบแผนที่
เขียนที่
วันที่

เดือน

.
พ.ศ.

เรียน เจา กรมแผนที่ทหาร
ขาพเจามีความประสงคสมัครเขาเปนนักเรียนนายสิบแผนที่ และขาพเจา ขอรับรองวาขอความ
ที่กลาวในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ
ขอ ๑. ขาพเจา
เกิดวันที่
เดือน
.
พุทธศักราช
บัดนี้อายุ
ป ตําหนิ
.
สัญชาติโดยกําเนิด
นับถือศาสนา
เกิดที่
.
บานเลขที่
หมูที่
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
.
จังหวัด
ขาพเจามีภูมิลําเนาอยูที่
บานเลขที่
.
หมูที่
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
.
จังหวัด
.
ขอ ๒. บิดาของขาพเจาชื่อ
นามสกุล
.
สัญชาติโดยกําเนิด
นับถือศาสนา
อาชีพ
.
สังกัด
มีภูมิลําเนาอยูที่
บานเลขที่
.
หมูที่
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
.
จังหวัด
.
ขอ ๓. มารดาของขาพเจา ชื่อ
นามสกุล
.
สัญชาติโดยกําเนิด
นับถือศาสนา
อาชีพ
.
สังกัด
มีภูมิลําเนาอยูที่
บา นเลขที่
.
หมูที่
ตําบล / แขวง
อํา เภอ / เขต
.
จังหวัด
.
ขอ ๔. ขาพเจาสอบไดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน
.
จังหวัด
เมื่อ พ.ศ.
ขณะนี้ขาพเจา กําลังศึกษาอยู
.
ขอ ๕. ขาพเจาไดรับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผูปกครองใหสมัครเขาเปนนักเรียน
นายสิบแผนที่แลว
ขอ ๖. ขาพเจาไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม ไมเปนผูเคยตองรับโทษ
จํา คุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจํา คุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
/ ขอ ๗. ขาพเจา ...

.

-๒-

ขอ ๗. ขาพเจาเปนชายโสด
ขอ ๘. ขาพเจา ขอใหคํารั บรองวา ถาขอความหนึ่งข อความใด ซึ่งขาพเจาไดกล าวมาแล ว
ในใบสมัครนี้ เปน ความเท็ จ และ กรมแผนที่ ทหาร พิจ ารณาเห็ นว าเป นเท็ จในสาระสํา คัญ แลว ขาพเจา ยอม
ออกจากความเปนนักเรียนนายสิบแผนที่ทันที
ขอ ๙. ขาพเจาขอใหคํารับรองวา เมื่อขาพเจา เปนนักเรียนนายสิบแผนที่ไดแลว
๙.๑ ขาพเจาจะปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบ แบบธรรมเนียม วิ นัยของทหาร
และของโรงเรียนทุกประการ
๙.๒ ขาพเจา จะไมเรี ยกร องสิท ธิใด ๆ นอกจากสิท ธิที่ท างราชการไดจั ดให หาก
ขาพเจ าปฏิบั ติผิ ดคํารั บรองนี้ เพี ยงขอหนึ่ ง หรื อสว นใดส วนหนึ่ งก็ ดี ขา พเจ ายอมรับ โทษตามกฎ ข อบั งคับ
ระเบียบ แบบธรรมเนียม วินัยของทหาร และของโรงเรียนทุกประการ
ขอ ๑๐. เมื่อขาพเจาเปนนักเรียนนายสิบแผนที่ได ขาพเจาขอให
.
เปนผูปกครอง และขอให
เปนผูค้ําประกันของขาพเจา
ขอ ๑๑. ขาพเจาไดแนบ
๑๑.๑ รูปถา ยปจจุบัน ขนาด ๔ X ๖ ซม. หนาตรงไมสวมหมวก จํานวน ๓ รูป
๑๑.๒ ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด. ๙)
๑๑.๓ สําเนาทะเบียนบานของบิดามารดา และผูสมัครที่เจาพนักงานทะเบียนราษฎร
หรือขาราชการชั้นสัญญาบัตรรับรองถูกตอง จํานวน ๑ ชุด
๑๑.๔ ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. ๑) หรือ ใบรับรอง
แสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
๑๑.๕ ใบรับรองการฝกวิชาทหาร (ถามี)
๑๑.๖ หลั กฐานแสดงว าเปน บุ ตรของทหาร ขา ราชการ ลูก จา ง หรื อ พนั ก งาน
ราชการ ซึ่ งมีสิทธิไดนั บเวลาราชการเปนทวี คูณ หรือไดรับบําเหน็ จบํา นาญพิ เศษตามกฎหมายวาด วยบําเหน็ จ
บํานาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยลูกจา ง หรือพนักงานราชการ
หรื อบุ ตรของผูไ ดรั บพระราชทานเหรียญดุ ษฎี มาลา เข็ มกลา หาญ หรื อเหรี ยญกล าหาญ (ถ ามี ) มาพรอมกั บ
ใบสมัครนี้ และกอนที่จะยื่นใบสมัครนี้ ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความโดยตลอดแลว
(ลงชื่อ)

ผูสมัคร

สัญญาเขาศึกษา และรับราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย
วันที่

เดือน

พ.ศ.

.

สัญญาระหวาง เจา กรมแผนที่ทหาร ผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งในสัญญานี้
จะเรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่งกับ
อายุ
ป
อยูบานเลขที่
หมูที่
ตําบล/ แขวง
อําเภอ/เขต
.
จังหวัด
ซึ่งในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูใหสัญญา” ฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายตกลงยินยอมทํา
สัญญากันไว ดังขอความตอไปนี้
ขอ ๑. ผูใหสัญญาเกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ณ บานเลขที่
หมูที่
ตําบล/แขวง
อํา เภอ/เขต
.
จังหวัด
อายุ
ป ตําหนิ
สัญชาติโดยกําเนิด
.
นับถือศาสนา
.
ขอ ๒. ผูใหสัญญามีบิดาชื่อ
.
สัญชาติโดยกําเนิด
นับถือศาสนา
อาชีพ
.
มารดาชื่อ
สัญชาติโดยกําเนิด
นับถือศาสนา
.
อาชีพ
ปูชื่อ
สัญชาติโดยกําเนิด
.
นับถือศาสนา
อาชีพ
.
ขอ ๓. ผูใหสัญญาสอบไลไดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน
.
จังหวัด
เมื่อ พ.ศ.
ไดคะแนนรอยละ / หนวยกิต
.
ขณะนี้ผูใหสัญญาอยูในปกครองของ
บา นเลขที่
หมูที่
.
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
จังหวัด
.
อาชีพ
ผูใหสัญญามีความประสงคสมัครเขาศึกษา
ในชั้นนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร โดยไดรับความยิ นยอมจากผู ปกครองแล ว
และไดให
เปนผูค้ําประกันตามสัญญานี้
ขอ ๔. ผูใหสัญญารับจะปฏิบัติตามระเบียบกองบัญ ชาการกองทั พไทย วา ดวยโรงเรียนแผนที่
กรมแผนที่ทหาร ชั้นนักเรียนนายสิบ พ.ศ.๒๕๕๓ ในสวนที่เกี่ยวกับผูใหสัญญาทุกประการ ในกรณีที่ผูใหสัญญา
ประพฤติผิด จนตองพนสภาพจากความเปนนั กเรียนนายสิบแผนที่ และ ถูกถอนทะเบียนจากการเปนนักเรียน
นายสิบแผนที่ ตามขอ ๔๒ ของระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย วา ดวยโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ชั้นนักเรียนนายสิบ พ.ศ.๒๕๕๓ และเมื่อทางโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เรียก หนังสือตําราเรียน และ
สิ่งของที่ทางราชการจายใหยั งไมห มดอายุคื นจากผู ใหสัญ ญา ผูปกครอง ผูค้ําประกันไมได หรือไดไมครบ
/ ผูใหสัญญา ...

-๒ผูใหสัญญา ผูปกครอง ผูค้ําประกัน ยินยอมรวมกันรับผิดชอบในการชดใชเงินเปนคาใชจาย หรือคาเสียหาย
ตามจํานวนที่ทางราชการไดจายจริง และชดใชเงินคาปรับแกทางราชการตามจํานวนปที่เขาเปนนักเรียน
นายสิบแผนที่ ปละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) เศษของปคิดเทียบตามสัดสวน ใหแกทางราชการ
จนครบจํานวนภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับแตวันที่ไดรับแจงจากทางราชการ เวนแตกรณีถูกถอน
ทะเบียนจากนักเรียนนายสิบแผนที่ ตามขอ ๔๒.๑ และ ๔๒.๓ ตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย วาดวย
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ชั้นนักเรียนนายสิบ พ.ศ.๒๕๕๓ ไมตองชดใชเงินคาปรับ
ขอ ๕. เมื่อผูใหสัญญาสํา เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบแผนที่ ของ โรงเรียนแผนที่
กรมแผนที่ทหาร แลว ผูใหสัญญายินยอมรับราชการอยูในกระทรวงกลาโหมติดตอกันไปจนครบกําหนด ๔ ป
บริบูรณ นับตั้งแตวันที่กองบัญชาการกองทัพไทย ไดมีคําสั่งใหผูใหสัญญาเขารับราชการ และมีตําแหนงหนา ที่
ราชการในกระทรวงกลาโหม เปนตนไป
ขอ ๖. ระหวางที่ผูใหสัญญายังรับราชการไมครบกําหนดเวลาตามขอ ๕ ผูใหสัญญาจะไมสมัคร
หรือขอโอนไปรับราชการยังกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ นอกจากกระทรวงกลาโหม หรือจะไมหนีราชการ หรือ
ลาออกจากราชการดวยเหตุใด ๆ หรือลาปวยอันสอไปในทางที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อใหเกินกําหนดจนทางราชการ
ตองปลดออกตามขอบังคับทหาร วาดวยการลา เวนแตในกรณีที่เจ็บปวย ซึ่งแพทยทหารไมนอยกวา ๒ นาย
ตรวจวินิจ ฉัยเห็นวาเปนโรคที่ไมสามารถจะรับราชการตอไปได หรือกระทรวงกลาโหม อนุมัติใหผูใหสัญญา
โอนไปรับราชการยังกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม
ขอ ๗. ถาผูใหสัญญาผิดสัญญาตามขอ ๖ ผูใหสัญญา ผูปกครอง หรือผูค้ําประกันยินยอมชดใช
เงินคาปรับใหแกทางราชการ ตามจํานวนปที่รับราชการไมครบ เปนจํานวนเงินปละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน
บาทถวน) เศษของปคิดเทียบตามสัดสวน พรอมทั้งคาเสียหายอื่นใดอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาตามจํานวนเงิน
คาเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอีกสวนหนึ่งดวย ทั้งนี้ผูใหสัญญา ผูปกครอง หรือผูค้ําประกันตองชําระคาปรับใหเสร็จสิ้น
ภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับแตวันที่ไดรับแจงจากทางราชการ
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความอยางเดียวกัน คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝาย
ตางทราบและเขาใจขอความในสัญญาดีแลว จึงลงชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ผูใหสัญญา

(ลงชื่อ)

ผูรับสัญญา

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

สัญญาค้ําประกันของผูป กครอง
กรมแผนที่ทหาร
วันที่
ขาพเจา
หมูที่

เดือน
อายุ

พ.ศ.
ป สัญชาติ

.
.
.
.

อยูบานเลขที่
ตําบล/ แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
มีอาชีพ
สังกัดหรือหลักฐาน
ชื่อคูสมรส (ถามี)
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว สํา เนาทะเบียนบา น
สําเนาทะเบียนสมรส หนังสือยินยอม และหลักฐานอื่น ๆ ที่แนบทายหนังสือสัญญาฉบับนี้ เกี่ยวของกับผูให
สัญญาโดยเปน
ขอทําสัญญารับรองไวตอกองทัพไทย ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขาพเจาขอรับเปนผูปกครองของ
.
ซึ่งสมัครเขาเปนนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร และยอมผูกพันที่จะรับผิดชดใชเงิน
ตอทางราชการรวมกันหรือแทนผูใหสัญญา และผูค้ําประกัน ตามที่กลาวไวในสัญญาเขาศึกษา และรับราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ทุกประการ ทั้งนี้
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากทางราชการ
ขอ ๒. ขาพเจาจะทําการอุปการะอุดหนุนให
.
มีเครื่องอุปโภคใชสอยครบถวนตามที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กํา หนด ตลอดระยะเวลาของการศึกษา
และรับจะใหความเปนอยูทางบานแก
ตามสมควรแกเกียรติของ
นักเรียนนายสิบแผนที่ ทุกประการ หาก
มีความประพฤติทางบาน
เปนไปในทางที่จ ะนํา ความเสื่อ มเสีย แก เกีย รติ ของนัก เรีย นนายสิบ แผนที่ และสถาบันโรงเรียนแผนที่แ ลว
ขาพเจาจะไดแจงใหทางโรงเรียนทราบทันที
ขอ ๓. ขาพเจาจะถอนตัวจากความเปนผูปกครองของ
.
ไดตอเมื่อขาพเจาไดหาผูอื่นเปนผูปกครองแทน และ เจากรมแผนที่ทหาร ไดตกลงรับผูปกครองใหมแทนแลว
ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว จึงลงชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ผูปกครอง

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

คูสมรส

สัญญาค้ําประกันของผูค้ําประกัน
กรมแผนที่ทหาร
วันที่
ขาพเจา

เดือน
อายุ

พ.ศ.
ป สัญชาติ

.

.
อยูบานเลขที่
หมูที่
ตําบล/ แขวง
อําเภอ/เขต
.
จังหวัด
มีอาชีพ
สังกัดหรือหลักฐาน
.
ชื่อคูสมรส (ถามี)
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัว สํา เนาทะเบียนบา น
สําเนาทะเบียนสมรส หนังสือยินยอม และหลักฐานอื่น ๆ ที่แนบทา ยหนังสือสัญญาฉบับนี้ ขาพเจาไดทราบสัญญา
ขางตนนี้ ของ
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
กับสัญญาของผูปกครองของ
.
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ที่ไดทําไวกับกองบัญชาการกองทัพไทยแลว
จึงขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวกับกองบัญชาการกองทัพไทย ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ถา
ประพฤติผิดสัญญาเขาศึกษาและรับราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ที่ทําไวกับ
กองบัญชาการกองทัพไทย ในขอ ๔ ถึงขอ ๗ ขาพเจายินยอมรับผิดในการชดใชคาเสียหาย และคาปรับใหกับ
ทางราชการจนครบจํานวนที่เรียกรอง ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากทางราชการ
ขอ ๒. ขาพเจา จะถอนตั วจากความเปน ผูค้ําประกันไดตอเมื่อขาพเจาไดห าผูอื่นมาเปนผูค้ํ าประกั น
แทน และเจา กรมแผนที่ทหาร ไดตกลงรับผูค้ําประกันคนใหมแทนแลว
ขอ ๓. ขาพเจาไมอาจปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาค้ําประกันนี้ในกรณีที่
.
ไดทําสัญญาใหไวแกกองบัญชาการกองทัพไทย เกี่ยวกับความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย
ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ผูค้ําประกัน

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

คูสมรส

หนังสือยินยอม
ทําที่
วันที่

เดือน

ขาพเจา นาย, นาง
อยูบานเลขที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
อาชีพ
สังกัด
ยินยอมให นาย, นาง
ทํานิติกรรมตาง ๆ แทนขา พเจา
เพื่อเปนหลักฐานในการนี้ จึงไดลงลายมือไวเปนหลักฐาน

.
พ.ศ.
.
.
.
.
ซึ่งเปน สามี/ภรรยา

(ลงลายมือชื่อ)

ผูยินยอม
(

)

(ลงลายมือชื่อ)

พยาน
(

)

(ลงลายมือชื่อ)

พยาน
(

.

)

หัวขอการตรวจสอบหลักฐานที่ใชมอบตัวเขาเปน นนส.ผท.
๑.

ใบสมัครเขาเปน นนส.ผท. ๒ ชุด

๒.

สัญญาเขาศึกษา และรับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ๒ ชุด

๓.

สัญญาค้ําประกันของผูปกครอง ๒ ชุด

๔.

สัญญาค้ําประกันของผูค้ําประกัน ๒ ชุด

๕.

รูปถา ยปจจุบัน ขนาด ๒ นิ้ว (๔ X ๖ เซนติเมตร) ๓ รูป

๖.

บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร (ตัวจริง และสําเนา ๒ ฉบับ)

๗.

ใบสูติบัตร (ตัวจริง และสําเนา ๒ ฉบับ)

๘.

ทะเบียนบานของผูสมัคร (ตัวจริง และสําเนา ๒ ฉบับ)

๙.

ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๙) หรือหนังสือสําคัญทหารกองหนุน (สด.๘) (ตัวจริง และสําเนา ๒ ฉบับ)

๑๐.

รบ.๑ – ป คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๒ (ตัวจริง และสําเนา ๒ ฉบับ)

๑๑.

หลักฐานที่เกี่ยวของกับผูปกครอง เชน ทะเบียนบาน ใบสํา คัญการสมรส บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวขาราชการ หนังสือยินยอมคูสมรส ใบมรณบัตรคูสมรส ใบสําคัญการหยา หนังสือสําคัญ
เปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สําเนา อยางละ ๒ ฉบับ

๑๒.

หลักฐานที่เกี่ยวของกับคูสมรสของผูปกครอง เชน ทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวขาราชการ หนังสือสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สําเนา อยางละ ๒ ฉบับ

๑๓.

หลักฐานที่เกี่ยวของกับผูค้ําประกัน เชน ทะเบียนบาน ใบสําคัญสมรส บัตรประจําตัวขาราชการ
หนังสือรับรองผูค้ําประกัน หนังสือยินยอมคูสมรส ใบมรณบัตรคูสมรส ใบสําคัญการหยา
หนังสือสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สําเนา อยางละ ๒ ฉบับ

๑๔.

หลักฐานที่เกี่ยวของกับคูสมรสของผูค้ําประกัน เชน ทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวขาราชการ หนังสือสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สําเนา อยางละ ๒ ฉบับ

๑๕.

ใบแจงยายทะเบียนบา นเขาอยู ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

๑๖.

อื่น ๆ ..................................................................................................................
ลงชื่อ .........................................................................ผูตรวจหลั กฐาน
ลงชื่อ .........................................................................ประธานกรรมการ

