
 

 

 

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล 

เข้ารับราชการเป็น 

พนักงานราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 



รายละเอียดการท าสัญญา 

๑. ก าหนดการ 

 - ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก (เฉพาะบุคคลตัวจริง) เข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  2562  รายงานตัว ในวันที่  5  ก.ค. 62  ณ  กองก าลังพล กรมการทหารช่าง  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้.- 
  - ๐๙๐๐  รับรายงานตัว 
  - ๐๙๓๐  ท าสัญญา 

 - การแต่งกาย ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น 

๒. การปฏิบัติ ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เตรียมเอกสารหลักฐานพร้อมผู้ค้ าประกัน ตามรายละเอียด ดังนี้.- 
 ๒.๑ หลักฐานผู้สมัคร ตาม ผนวก ก 
 ๒.๒ หลักฐานผู้ค้ าประกัน ตาม ผนวก ข ผู้ค้ าประกันต้องเป็นข้าราชการประจ าการชั้นสัญญาบัตร 
หรือ ข้าราชการพลเรือนระดับ ซี ๓  ขึ้นไป  อายุไม่เกิน ๕๗ ปี 
 2.3 ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันมีคู่สมรส       ต้องให้คู่สมรสของผู้ค้ าประกันลงนามให้ความยินยอม 
การค้ าประกันลงในท้ายหนังสือสัญญาค้ าประกันด้วย ตามแบบฟอร์มแนบท้าย 
 2.4 หนงัสือรับรองสถานภาพโสดของผู้ค้ าประกัน (โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ าประกันเป็นผู้รับรอง
ความเป็นโสด) ตามตัวอย่างแบบฟอร์มแนบท้าย (กรณผีู้ค้ าประกันมีสถานภาพโสด) 
 2.5 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ   ได้ที่  กองก าลังพล  กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0-3233-7014 ต่อ 53124 , 53125 ในวันและเวลาราชการ 
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ผนวก ก เอกสารหลักฐานผู้สมัคร 

 ๑. ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน ๒  ฉบับ 

 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร     จ านวน ๒  ฉบับ 

 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา     จ านวน ๒  ฉบับ 

 ๔. ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา     จ านวน ๒  ฉบับ 

 ๕. ส าเนาใบสูติบัตร      จ านวน ๒  ฉบับ 

 ๖. ส าเนาใบสมรส บิดา มารดา     จ านวน ๒  ฉบับ 

 ๗. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของ ผู้สมัคร, บิดา และมารดา  อย่างละ ๒  ฉบับ 

 ๘. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน    จ านวน ๒  ฉบับ 

 9. ส าเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43)   จ านวน  2  ฉบับ 

 10. อากรแสตมป์ ดวงละ 5 บาท     จ านวน 10 ดวง 
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ผนวก ข เอกสารหลักฐานผู้ค  าประกัน 

 ๑. สัญญาค้ าประกัน (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย)   จ านวน ๒  ฉบับ 

 ๒. ส าเนาบัตรข้าราชการผู้ค้ าประกัน    จ านวน ๒  ฉบับ 

 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ าประกัน     จ านวน ๒  ฉบับ 

 ๔. ส าเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณผีู้ค้ าประกันมีคู่สมรส)  จ านวน ๒  ฉบับ 

 ๕. ส าเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (กรณผีู้ค้ าประกันมีคู่สมรส)  จ านวน ๒  ฉบับ 

 6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณผีู้ค้ าประกันมีคู่สมรส)   จ านวน  2  ฉบับ 

 7. หนังสือรับรองสถานภาพเป็นโสด (กรณผีู้ค้ าประกันสถานภาพโสด) จ านวน ๒  ฉบับ 
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 (ตัวอยาง) 

    

ที่ กห 0441.1/                                    กองกําลังพล กรมการทหารชาง 
                                      คายภาณุรังษี  อําเภอเมือง 
                                                                                              จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ 

  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา      รอยโท  สมพล     เอกะโยธิน    ตําแหนง ประจําแผนก 
กองกําลังพล กรมการทหารชาง มีสถานภาพเปนโสดจริง        จึงขอรับรองไวเพ่ือเปนหลักฐานตอไป 

  

   ใหไว   ณ  วันท่ี                มิถุนายน     พ.ศ. 2562 

 

            พันเอก 

                          ( บัญชา   พันธม ี) 
                                                                   ผูอํานวยการกองกําลังพล กรมการทหารชาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเลขประจําตัว หมายเหตุ

1005 นางสาว สุภัสสร ชื่นทวี

1002 นางสาว วันทนา สนธิ อะไหล ๑

1009 นางสาว ตวงพร รอดผล อะไหล 2

๑๐๖๔ นางสาว สุภัทรา สุภาพพรชัย อะไหล 3

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานราชการ

ประจําปงบประมาณ 256๒

ตําแหนง พนักงานบริการ
ยศ - ชื่อ - สกุล

พล.ต. .......................................................................... ประธานกรรมการฯ



หมายเลขประจําตัว หมายเหตุ

๒๐๑๐ นางสาว มุทิตา เขมสิริจินดา

๒๐๒๑ นางสาว ภรณทิพย จิรยุทธนศักดิ์ อะไหล 1

๒๐๐๒ นางสาว พรพัชร สันติสุข อะไหล 2

๒๐๗๙ นางสาว จิราภรณ นวลวิลัย อะไหล 3

๒๐๒๓ นางสาว มุกดา ศรีสงคราม อะไหล 4

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานราชการ

ประจําปงบประมาณ 256๒

ตําแหนง พนักงานธุรการ
ยศ - ชื่อ - สกุล

พล.ต. .......................................................................... ประธานกรรมการฯ



หมายเลขประจําตัว หมายเหตุ

3001 นาย วัฒนพงษ เอมโอด

3002 นาย ณัฐวรรธน พุทธา อะไหล

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานราชการ

ประจําปงบประมาณ 256๒

ตําแหนง ชางกลโรงงาน
ยศ - ชื่อ - สกุล

พล.ต. .......................................................................... ประธานกรรมการฯ



หมายเลขประจําตัว หมายเหตุ

5006 นาย ณัฐพล ปรองดอง

5002 นาย ทวีสุข ทารักษ อะไหล 1

5007 นาย พีรพล อุดมผล อะไหล ๒

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานราชการ

ประจําปงบประมาณ 256๒

ตําแหนง ชางซอมเครื่องยนต
ยศ - ชื่อ - สกุล

พล.ต. .......................................................................... ประธานกรรมการฯ


