
     
 

 
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเปนนายทหารประทวน 
ในหนวยของ สวนกําลังรบ เหลาทหารชาง จํานวน ๑๐๐ อัตรา 

 
๑. รับสมัคร  

     ตั้งแตวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๔  (ไมเวนวันหยุดราชการ)สมัครและรับใบสมัครดวยตนเอง  
     เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐  
     สถานที่รับสมัคร    ::      ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษี 

๒. สอบคัดเลือกภาควิชาการ   
     ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐   สถานที่สอบ  ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
     การแตงกาย  ชุดสุภาพ หรือ ชุดฝก 
     วิชาท่ีสอบคัดเลือก 
     วิชาทั่วไป ๔ วิชา  
     คณิตศาสตร   ๓๐ ขอ ๓๐ คะแนน  
     ภาษาไทย     ๓๐ ขอ ๓๐ คะแนน  
     ภาษาอังกฤษ  ๓๐ ขอ ๓๐ คะแนน  
     ความรูทั่วไป   ๓๐ ขอ ๓๐ คะแนน  
     ระดับความรูไมเกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     วิชาทหาร ๑ วิชา ๓๐ ขอ (ขอบเขตความรูการฝก 
     ทหารใหม และการฝกตามหนาที่) 

๓. ทดสอบสมรรถภาพรางกาย  
ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐  
สถานที่สอบ ณ  สนามหนากองบัญชาการ กรมการทหารชาง  
การแตงกาย ชุดกีฬา รองเทาผาใบ  
         ทาท่ีใชในการทดสอบ 
จํานวน ๓ ทา โดยใชเกณฑผานของกองทพับก รอยละ ๕๕  มีดังนี ้
- ดันพื้น   ๒ นาที   เกณฑสูงสุด  ๘๐  คร้ัง 
- ทาลุกนั่ง ๒ นาที   เกณฑสูงสดุ  ๘๗  คร้ัง 
- วิ่ง ๒ กิโลเมตร     เกณฑสูงสุด ๗.๑๕ นาที 



หากผูสมัครมีคะแนนไมถึงเกณฑผานในแตละทา ใหถือวา      ไมผานการทดสอบและไมมีสิทธิรับการทดสอบในรอบ
ตอไป 

๔. สอบสัมภาษณ  
ในวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐ 
สถานที่สอบ  ณ  อาคารอเนกประสงค    
โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง  
แตงกาย ชุดสุภาพ เสื้อเชิ้ต  รองเทาหุมขอ หรือชุดฝก 

๕. การตรวจโรค 
ในวันที่ ๒๔  มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา๐๘๓๐ - ๑๖๓๐ 
ณ  โรงพยาบาลคายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี 

๖. การประกาศผลสอบ  
สถานที่ ณ กองกําลังพล กรมการทหารชาง 
        ๖.๑ รอบแรกในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 
        ๖.๒ รอบสุดทายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  
(ตองมารายงานตัวดวยตนเองตั้งแตเวลา 
๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ หลังจากนั้นถือวาสละสิทธิ์ ) 

๗. การดําเนินการเมื่อประกาศผลสอบ 
  ๗.๑ เมื่อประกาศผลสอบรอบแรกแลว หากผูสมัครสอบ ไมเขารับการทดสอบในรอบตอไป    ถือวาสละสิทธิ์การ

สอบ 
  ๗.๒ เมื่อประกาศผลสอบสอบรอบสุดทายแลว หากผูสมัครไมมารายงานตวัตามวนัเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์

การบรรจุเขารับราชการ และจะเรียกลําดับตอไปเขามารายงานตวั  เพื่อ บรรจุเขารับราชการแทน 
   ๗.๓ บุคคลอะไหลควรตดิตอแจงยืนยนัรับทราบผลการจัดลําดับการสอบไวดวย  กรณี หากมีบคุคลตัวจริงสละ

สิทธิ์     จะไดแจงใหมา รายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนทนัที 
๘. ขอรับคําแนะนําการรับสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ไดตั้งแตวันที่  ๗ - ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  
เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐  
สถานที่  ณ กองกําลังพล กรมการทหารชาง 
คายภาณุรังษี  
หมายเลขโทรศัพท   ๐๓๒-๓๓๗๒๖๘ ,   ๐๓๒-๓๓๗๓๘๘ ตอ ๕๓๑๒๕  หรือที่  http://www.engrdept.com/, 
http://info.boss2u.com 

 
 



คุณสมบัตผิูสมัครสอบคัดเลือก 
 
๑. เปนทหารกองหนุนชั้นที ่ ๑     ที่เคย      รับราชการเปนทหารกองประจําการ  ในเหลา       ทหารชาง  อยางนอย  

๑ ป    หรือเปนทหาร        กองประจําการที่รับราชการมาแลวอยางนอย         ๑ ป และจะครบกําหนดปลดเปนทหาร
กองหนนุชั้นที ่๑ ใน ๓๐ เม.ย.๕๔ โดยมีอายุไมเกนิ ๒๕ ป และตองสมัครในเหลาที่ตนเคยรับราชการเปนทหารกอง
ประจําการเทานั้น 

๒. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศกึษา       ตอนปลายหรือเทียบเทา  จากสถานศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.),   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(สพฐ.) หรือสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนใหการรับรอง 

   ๓. ไมมีโรคที่ขัดตอการรับราชการมีอวยัวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดรางกายเหมาะสมแกการเปน
ทหาร และมีคณุสมบัติครบถวน ตามพระราชบัญญัตรัิบ  

     ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และฉบับทีแ่กไขเพิม่เติม 
   ๔. เปนผูมีคณุสมบัติครบถวนในการขอแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวน ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วา

ดวยการแตงตัง้ยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
   ๕. มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนดิ   แตถาบิดาเปนนายทหารสัญญาบัตร   หรือ

นายทหารประทวน    ซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแลว มารดาจะมใิชผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได 
   ๖. เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    ๗. ไมเปนผูที่มีหนี้สินลนพนตัว   หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพพิากษา 
    ๘. ไมอยูในสมณเพศ 
    ๙. ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุกตามคําพพิากษาของศาลในคดีอาญา     ยกเวนแตความผิดฐานประมาทหรือ       

ลหุโทษ 
    ๑๐. ไมเคยเปนผูถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไลออกจากราชการ 
๑๑. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม 
    ๑๒. ไมเคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเขาเปนขาราชการทหารมากอน 

 
 

ขอกําหนด 
 
๑. ผูที่มีคุณวุฒสูิงกวาที่กําหนดไวจะใชคณุวุฒิตางๆ      ที่สูงกวานั้นมาเรียกรองสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู

ไมได 
   ๒. เมื่อผานการสอบคัดเลือกแลวจะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน ประจาํเหลาสาย- 

     วิทยาการ ตั้งแต ๑ พ.ค.๒๕๕๔   โดยไดรับยศ สิบตรี     



(อัตราเงินเดือน ระดับ ป.๑ ช้ัน ๓) ซ่ึงจะไดรับเงินเดือนรวมคาครองชีพ เปนเงิน ๘,๒๐๐.- บาท/เดือน    และไดรับ
เครื่องแตงกายตามที่กองทัพบกกําหนด   

๓. เมื่อไดรับการบรรจุแตงตั้งยศ ตามขอ ๒.  แลวจะตอง เขารับการฝกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ตามเหลา
ประมาณ ๓-๕ เดือน หลังจากสําเร็จการฝกอบรมแลว จะไดรับการปรับยายไปรับราชการในหนวยตางๆ ของสวน
กําลังรบตามผล การฝกอบรม กรณีไมสําเร็จการฝกอบรบ กองทัพบกจะดําเนินการตามมาตรการทางการปกครอง
ทางวินยัหรืออาจจะดําเนนิการใหออกจากราชการก็ได 
    ๔. หากตรวจพบภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติขัดตอระเบียบของกองทัพบก    และประกาศรับสมัคร ใหถือวา     

     การบรรจุเขารับราชการเปนโมฆะ  โดยกองทัพบกมสิีทธิ ยกเลิก การบรรจุเขารับราชการ พรอมกับดําเนนิคดแีละ 
     เรียกใหชดใชคาเสยีหายได 

 
 

หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
 

๑. เอกสารที่นํามาแสดงวันรับสมัคร 
    ๑.๑ รูปถายหนาตรง   ไมสวมหมวกและแวนตา ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๖ รูป ขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน ๖ รูป ( ไมเกนิ 

๓ เดือน) 
      ๑.๒ หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือใบประกาศนยีบตัร)  ซ่ึงตองสําเร็จการศึกษา
ภายในวันที่เปดรับสมัครเทานั้น 
        ๑.๓ บัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร 
         ๑.๔ หนังสือสําคัญ สด.๘ หรือ สด.๓     ( ระบุวนัทีป่ลดประจําการในวนัที ่๓๐ เม.ย. ของป ที่รับสมัคร ) 
     ๑.๕ หลักฐานตามขอ ๑.๒ ถึงขอ ๑.๔ ถายเอกสารใชกระดาษขนาด เอ.๔ อยางละ ๓ ฉบับ และนาํฉบับจริงมาแสดง
ตอเจาหนาทีใ่นวันที่รับสมัครดวย 

๒. เอกสารที่นํามาแสดงในวนัทดสอบรางกาย 
       ๒.๑ ทะเบียนบานของผูสมัคร, บิดา  และมารดาตวัจริง พรอมสําเนาจํานวน ๓ ชุด 
และหลักฐานอื่น เชน การเปลี่ยนชื่อ-สกุล พรอมสําเนาจํานวน ๓ ชุด 
       ๒.๒ ใบสําคัญความเห็นของแพทยทหาร 
กรณีตรวจโรคจาก รพ.ทหาร อ่ืนๆนอกเหนอืจาก ที่กําหนด 

 
 

 
 


