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                                                 ประกาศกองทพัภาคที่  ๓ 
                เรื่อง   รับสมัครทหารกองหนุนและบคุคลพลเรือนเขา้เป็นอาสาสมัครทหารพราน                               

                  --------------------------------- 
    กองทัพภาคที่  ๓  มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือก เป็น

อาสาสมัครทหารพราน  จํานวน  ๘๕  อัตรา  ดังนี้   
    ๑. หน่วยที่จะบรรจุเข้าเป็น  อาสาสมัครทหารพราน   
         ๑.๑ กรมทหารพรานที่  ๓๑   จํานวน    ๑๓ นาย 
         ๑.๒ กรมทหารพรานที่  ๓๒    จํานวน    ๑๖ นาย 
         ๑.๓ กรมทหารพรานที่  ๓๕   จํานวน    ๓๕ นาย 
         ๑.๔ กรมทหารพรานที่  ๓๖   จํานวน    ๒๐ นาย 
         ๑.๕ หมวดทหารพรานหญิง ๓๑    จํานวน      ๑ นาย  

     ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
          ๒.๑ มีสัญชาติไทย   
          ๒.๒ มีความรู้ไม่ตํ่ากว่า ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
          ๒.๓ เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สามารถตรากตรําการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้  
และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗)  
          ๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย  สําหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุ  
ตามความเป็นจริง  เมื่อตรวจพบภายหลัง  จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะทําให้
เกิดความเสียหายได้  ดังนั้น  จะสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลัง  
           ๒.๕ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 
          ๒.๖ ทหารพรานชาย  ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน  มีสัญชาติไทย  
อายุต้ังแต่  ๑๘ ปี บรบูิรณ์  และไม่เกิน  ๓๐ ปี  (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช ๒๕๓๕ ซึ่งจะต้อง
เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจําการ  ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖)  
          ๒.๗ ทหารพรานหญิง  ผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสด  (ไม่มีพันธะทางครอบครัว)  อายุต้ังแต่ ๑๗ ปี
บริบูรณ์ และไม่เกิน  ๓๐ ปี   
          ๒.๘ สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้  จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธ์ิบรรจุ 
ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ 
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     ๓. หลักฐานการรบัสมคัร  : ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตัวเอง  (พร้อมเอกสารฉบับจริง)  
          ๓.๑ ใบสมัคร      จํานวน   ๑  ฉบับ 
          ๓.๒ สาํเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และ บิดา ,มารดา จํานวน   ๒  ฉบับ 

         ๓.๓ สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน   ๒  ฉบับ 
          ๓.๔ สาํเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา  จํานวน   ๒  ฉบับ 
          ๓.๕ สาํเนาใบสําคัญทางทหาร (แบบ สด.๘ ,สด.๙ ,หรือ สด.๔๓)  จํานวน   ๒  ฉบับ 
          ๓.๖ ใบสําคัญความเห็นแพทย์  (แบบ ทบ.๔๖๖-๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจาํการ (รับรองผล
ไม่เกิน ๖ เดือน) ไม่ต้องตรวจเลือด  
          ๓.๗ รปูถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา (ไม่เกิน  ๖ เดือน) จํานวน ๒ รูป   
     ๔. กําหนดวันรับสมัคร และสถานทีร่ับสมัคร 
         ๔.๑ สถานที่รบัสมคัร 
      ๔.๑.๑ กรมทหารพรานที ่๓๑  ตําบลทุ่งควบ  อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา   
โทร ๐–๕๓๗๗–๑๕๐๐ , ๐–๕๔๔๕–๑๖๘๑  
      ๔.๑.๒ กรมทหารพรานที ่๓๒  ตําบลฝายแก้ว  ก่ิงอําเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  
โทร ๐–๕๔๗๕–๐๖๓๘  
      ๔.๑.๓ กรมทหารพรานที ่๓๕  ตําบลสักงาม  อําเภอคลองลาน  จังหวัดกําแพงเพชร   
โทร ๐–๕๕๗๑–๓๕๐๒  
      ๔.๑.๔ กรมทหารพรานที ่๓๖  ตําบลบ้านกาศ  อําเภอแม่สะเรยีง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โทร ๐–๕๓๖๘–๑๓๐๐ , ๐–๕๓๖๘–๑๗๗๙  
      ๔.๑.๕ หมวดทหารพรานหญิง ๓๑ ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน  จังหวัดกําแพงเพชร   
โทร ๐–๕๕๗๑–๓๕๐๒  
               ๔.๑.๖ ฝทพ.ศปก.ทภ.๓  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ถนนสนามบิน)  ตําบลอรัญญิก  
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๐-๕๕๒๕-๒๐๕๗   
         ๔.๒ การดําเนินการรบัสมัคร  ต้ังแต่  ๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
ต้ังแต่เวลา ๐๙๐๐  ถึง  ๑๖๐๐  ณ สถานทีต่าม ข้อ ๔.๑  
         ๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ  สถานทีร่ับสมัครฯ  
     ๕. กําหนดการคัดเลือก            : วันที่  ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ สถานทีร่ับสมัครฯ 
(เว้นข้อ ๔.๑.๖) 
     ๖. ประกาศผลการสอบคัดเลือก  : วันที่  ๒๓  พฤศจกิายน  ๒๕๕๕  ณ  สถานที่รบัสมัครฯ  
     ๗. ในการดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในครั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ทั้งสิ้น  หากปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดๆ ก็ตามได้แอบอ้าง หรือกล่าวอ้างว่าสามารถ   
ให้การช่วยเหลือผู้สมัครให้สามารถผ่านการคัดเลือกได้ โดยการเรียกร้องเอาซึ่งทรัพย์สิน หรือสิ่งของมีค่าอ่ืนใด
เป็นผลตอบแทน ให้แจ้งต่อ ผูอํ้านวยการกองกําลังพล กองทัพภาคที่ ๓ เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป  
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     ๘. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  สถานที่รับสมัครในข้อ ๔.๑  ได้ในวัน และเวลาราชการ 
 
   
   ประกาศ     ณ    วันที่         ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
     (ลงชื่อ) พลโท    
              ( ชาญชัยณรงค์    ธนารุณ ) 
           แมท่ัพภาคที่ ๓ 
กองกําลังพล 
 

สําเนาถูกต้อง                       
      เสนอ........................... 
              พ.ต. 

                   ( สานิตย์     สีนากสุก ) 
               ผช.นายทหารฝ่ายกําลังพล ทภ.๓ 
                           ๑  พ.ย.๕๕ 

สําเนาถูกต้อง                       
      เสนอ........................... 
              พ.ต. 

                   ( สานิตย์     สีนากสุก ) 
               ผช.นายทหารฝ่ายกําลังพล ทภ.๓ 
                           ๑  พ.ย.๕๕ 


