
 

 

 

ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 

ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน 

คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ 

เขารับราชการเปนนายทหารประทวน 

ประจำปงบประมาณ 256๔  

(ภาควิชาการ) 



คำแนะนำการปฏบิตั ิ

ใหผูที่ผานการสอบภาควิชาการ มารายงานตัวเพ่ือสอบคัดเลอืกในขั้นตอนตอไป ดังนี้.- 

1. การสอบสัมภาษณ และการยืน่เอกสารหลกัฐาน (วนัที ่29 – 30 มีนาคม 2564) 

 1.1 รายงานตัว เวลา 0700  ณ ลานรวมพล หนากองพันนกัเรยีน โรงเรียนทหารชาง 

กรมการทหารชาง โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้.- 

  1.1.1 กลุมที่ 1 ตำแหนง ชางกลโรงงาน, ชางเชื่อม และชางไฟฟา รายงานตัว

สอบสัมภาษณและยื่นเอกสารหลักฐาน ในวันที่ 29 มี.ค. 64 

           1.1.2 กลุมที่ 2 ตำแหนง ชางกอสรางและชางยนต รายงานตัวสอบสัมภาษณและ

ยื่นเอกสารหลักฐาน ในวันที่ 30 ม.ีค. 64  

  โดยใหผูทีเ่ขารบัการสัมภาษณดาวนโหลดเอกสาร คำถาม - คำตอบ ที่ใชในการ
สอบสัมภาษณตามลิ้งค https://drive.google.com/file/d/1JZytrrnLGeWvoQFil0BmqUq62YSNDQRr/ 
view?usp=sharing พรอมศกึษา เพือ่ใชตอบคำถามในการสัมภาษณตอไป 

  1.2 สิ่งที่ตองนำมา 

  -> ปากกา -> บัตรประจำตัวประชาชน  -> บัตรประจำตัวสอบ   

  -> เอกสารหลกัฐานตามรายการแนบทาย ทั้งน้ี หากหลักฐานของผูสมัครคนใด

ไมถูกตองครบถวนตามที่กำหนด กรมการทหารชาง ขอสงวนสิทธิ์ไมใหผูสมัครเขารับการสอบ

คัดเลอืกในขั้นตอไป 

  1.3 การแตงกาย 

   -> เส้ือเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดำ (งดกางเกงยีนส) และรองเทาหุมสน  

    -> สำหรับทหารที่ยังไมปลดประจำการ แตงกาย ชุดเคร่ืองแบบ 

    -> ใหโกนหนวด และตดัผมสั้นใหเรียบรอย เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะทางทหารทีด่ี 

2. การสอบภาคปฏิบตัิ  (วันที ่31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564) 

  2.1 รายงานตัว  เวลา 0800  ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณรัุงษี อ.เมือง 

จ.ราชบุร ีโดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้.- 

         2.1.1 กลุมที่ 1 ตำแหนง ชางกลโรงงาน, ชางเชื่อม และชางไฟฟา รายงานตัว 

วันที่ 31 มี.ค. 64 

           2.1.2 กลุมที่ 2 ตำแหนง ชางกอสรางและชางยนต รายงานตัว วันที่ 1  เม.ย. 64  

 2.2 สิ่งที่ตองนำมา 

  -> ปากกา -> บัตรประจำตัวประชาชน  -> บัตรประจำตัวสอบ  
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 2.3 การแตงกาย 

 -> เส้ือคอปกแขนสั้นสีขาว   กางเกงขายาวสีดำ  (งดกางเกงยีนส)   และรองเทา

หุมสน หรอืชุดชางตามสาขางาน 

  -> สำหรับทหารที่ยังไมปลดประจำการ แตงกาย ชุดเครื่องแบบ 

3. การตรวจรางกาย (วนัที่ 7 – 8 เมษายน 2564) 

 3.1 รายงานตัว ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี        

เวลา 06.30 น. เพ่ือรับฟงคำชี้แจงในการปฏิบัติกอนการตรวจรางกาย 

 3.2 รายงานตัว ณ โรงพยาบาลคายภาณุรังษี เวลา 0800 เพื่อเขารบัการตรวจรางกาย  

       3.2.1 ลำดับการเขารับการตรวจรางกายและรับฟงคำช้ีแจงกอนการตรวจรางกาย 

โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี.- 

                  3.2.1.1 กลุมที่ 1 ตำแหนง ชางกลโรงงาน, ชางเชื่อม และชางไฟฟา 

รายงานตัว วันที่ 7 เม.ย. 64  

                    3.2.1.2 กลุมที่ 2 ตำแหนง ชางกอสรางและชางยนต รายงานตัว   

วันที่ 8 เม.ย. 64   

 3.2 สิ่งที่ตองใช 

  -> ปากกา   -> บัตรประจำตัวประชาชน  

  -> บัตรประจำตัวสอบ -> เงนิสด 865 บาท (เตรียมใหพอด)ี 

 3.3 การแตงกาย 

  -> เส้ือคอปกแขนสั้นสีขาว, กางเกงขายาวสีดำ (งดกางเกงยีนส) และรองเทาหุมสน 

  -> สำหรับทหารที่ยังไมปลดประจำการ แตงกาย ชุดเครื่องแบบ  
 

ประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือก (รอบสดุทาย)  20 เมษายน 2564 
 



1. บัตรประจําตัวสอบ ๑ ****เอกสารทั้งหมดใหถายเอกสาร

2. บัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร ๒ ดวยกระดาษขนาด A4 เทานั้น และ

3. ทะเบียนบานของผูสมัคร ๒ รับรองสําเนาถูกตองดวยตนเอง

4. ทะเบียนบานบิดา - มารดา 2 พรอมวันที่ทุกฉบับ

5. ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยาของ บิดา มารดา ๒

6. ใบมรณบัตรของ บิดา (กรณีบิดาเสียชีวิต) ๒ ****สําหรับการเรียงเอกสาร ใหเรียง

7. ใบมรณบัตรของ มารดา (กรณีมารดาเสียชีวิต) ๒ เอกสารตามรายการนี้ พรอมกับ

8. สูติบัตรผูสมัคร ๒ เย็บมุมกระดาษใหเรียบรอย

9. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวผูสมัคร (กรณีผูสมัครมีการเปลี่ยนชื่อ) ๒

10. หลักฐานการเปลี่ยนนามสกุลของผูสมัคร (กรณีผูสมัครมีการเปลี่ยนนามสกุล) ๒

11. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวบิดา (กรณีบิดามีการเปลี่ยนชื่อ) ๒

12. หลักฐานการเปลี่ยนนามสกุลของบิดา (กรณีบิดามีการเปลี่ยนนามสกุล) ๒

13. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวมารดา (กรณีมารดามีการเปลี่ยนชื่อ) ๒

14. หลักฐานการเปลี่ยนนามสกุลของมารดา (กรณีมารดามีการเปลี่ยนนามสกุล) ๒

15. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ๒

16. ใบรับรองผลการศึกษา (เฉพาะผูที่ยังไมจบการศึกษา) ๒

17. หนังสือสําคัญ สด.๘ ๒

18. หนังสือสําคัญ สด.๓ ๒

19. หนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยครั้งสุดทายจากผูบังคับบัญชา ๒

ระดับผูบังคับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป (เฉพาะทหารกองประจําการหรือ

เคยเปนทหารกองประจําการ)

20. ใบแสดงวิทยฐานะ (เฉพาะกรณสีําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 3 - 5) ๒

ตารางเอกสารหลักฐานของผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนนายทหารประทวน

คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจําปงบประมาณ 2564

หลักฐานที่ตองสงและทําสญัญา สําเนา หมายเหตุ



6411002 พลฯ กฤตเมธ เพชรน้ําทอง

6411003 นาย ทศพล พุมโยนก

6411007 นาย วีรชัย ศรีโท

6411012 นาย ศภุศักดิ์ มลิพันธ

6411013 นาย ธีรภัทร เลหกล

6411014 นาย ศกัดา จําปาซอนกลิ่น

6411017 นาย กองศกัดิ์ แจมแจง

6411018 นาย เกาชัย ดาวกระจาย

6411020 นาย ภัทธพล ฤทธิยง

6411021 นาย วุฒิภาค อนันทศรี

6411022 พลฯ อภิรักษ หวังสวาสดิ์

6411023 นาย ภูมินทร คงสมพจน

6411024 นาย พิชิตไชย เจริญเกตุ

6411026 นาย พิทยุทธ นอยอ่ิม

6411029 นาย พรกรัณย หมอทรัพย

6411031 นาย รุงรวิน เขียวชม

6411033 นาย จิรายุทธ ติขะ

6411034 นาย ยงนริทธิ์ คูณสิริชูสิทธิ์

6411037 นาย ทวีศักดิ์ นิลเพ็ชร

6411038 นาย ปรเมษฐ ชาปลิก

6411042 นาย พงพันธุ หอมพิกุล

6411047 นาย สุธี เล็กทิมทอง

6411048 วาที่ ร.ต. ณัฐพล รัมมะเพียร

6411049 นาย เอดาวัต ศรีสุวรรณ

6411050 นาย ฟาซีร ตาเดอิน

6411051 นาย ศราวุฒิ ภูทอง

6411056 พล ฯ จิรายุทธ ยิ้มจันทร

ผลสอบภาควิชาการคัดเลือกทหารกองหนุน /บุคคลพลเรือน ( 100 อัตรา)

ชางกลโรงงาน

ประเภท   ทหารกองหนุน / บุคคลพลเรือน

หมายเลข ยศ-ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

พ.อ. .................................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ



6412001 นาย วรัฐชนนท ปะกิระณา

6412003 นาย รัชชานนท แผนคาํ

6412004 นาย วันเฉลิม แกวอินตา

6412005 นาย ภูริภัทร นิยมพันธุ

6412006 นาย กฤษฎา มาลัย

6412007 นาย ณัฐพนธ ผดุงกิจ

6412008 นาย ภาณุพงศ มนินทร

6412009 นาย นนธวัช ศรีจันทร

6412010 นาย สิริภพ รัตนจันทร

6412011 นชท. พงศธร รักแกว

6412012 นาย บริวัตร ถือมาลา

6412013 นาย นนทนันท บุญทวี

6412014 นาย ธนากร พีระเชื้อ

6412015 พลฯ จักริน มียิ่ง

6422001 นาย กฤษดา ดวงดาว

ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน /บุคคลพลเรือน ( 100 อัตรา) ภาควิชาการ

ชางเชื่อม

ประเภท   ทหารกองหนุน / บุคคลพลเรือน

ประเภท ทหารกองประจําการที่ขอเลื่อนปลด

หมายเหตุหมายเลข ยศ-ชื่อ-สกุล

พ.อ. .................................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ



6413002 นาย ธิติพัทธ ทองโชติ

6413005 นาย รัชมงคล ทรัพยเรืองศรี

6413008 นาย จตุรงค ขําซื่อ

6413015 นาย เกียรติศักดิ์ มีขวัญ

6413019 นาย กิตติ หรี่เรไร

6413020 นาย ธนภูมิ เจริญสุข

6413024 นาย อนุรักษ วุฒิสม

6413025 นาย เมฑา คงสวัสดิ์

6413027 พล ฯ ธนกร ตะโกเนียม

6413031 พลฯ กิตติภูมิ สระกลาง

6413034 นาย วันเฉลิม เมืองจันทร

6413036 นาย ทศพัฒน พระจันทร

6413037 นาย ราชการ ชาติกปริญญ

6413043 นาย ณัฐพงษ อาวรคุม

6413046 นาย กิตติศักดิ์ นามการ

6413049 นาย ปฎิภาณ สุวรรณพันธ

6413052 นาย จิตรภณ เพชรแท

6413054 นาย สิริพงษ แสนสุภา

6413057 นาย ปรีดี เงินชั่ง

6413059 นาย ปยะ ศุภพิพัฒน

6413064 นาย ประจักษ อุทัยนา

6413065 นาย สุเมธ ฟองน้ํา

6413067 นาย นรินทรธร รัตนวงษ

6413069 นาย อภิชาติ หนาเหตุ

6413071 นาย ณัฐวัฒน ดานเฉลิมวงศ

6413073 นาย สุรพงศ ยงทอง

6413082 นาย สิริวัฒน เพียนยุธ

6413089 นาย ปฏิภาน ปรางงาม

6413103 นาย ชานนท หลวงอ่ี

ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน /บุคคลพลเรือน ( 100 อัตรา) ภาควิชาการ

ชางไฟฟา

ประเภท   ทหารกองหนุน / บุคคลพลเรือน

หมายเลข ยศ-ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



หมายเลข ยศ-ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

6413104 นาย เจษฎากร มนตวิเศษ

6423001 พลฯ ณัฐพล ราษฎรภักดี

6423002 พลฯ กฤติศักดิ์ ชํานาญนา

6423003 พลฯ กิตติทัต จําปา

6423004 พลฯ จักรภัทร หวลสันเทียะ

6423005 พลฯ อรรถพล จันทรเอ่ียม

ประเภท ทหารกองประจําการที่ขอเลื่อนปลด

พ.อ. .................................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ



6414001 นาย ศุภชัย สงมาตร

6414003 นาย บูรณพิภพ สวางรัตน

6414004 นาย อุดมศกัดิ์ ธรรมณี

6414005 นาย พีรพงศ นันธิโย

6414006 นาย ศุภวิชญ ศรีสุวรรณ

6414007 พลฯ ภาณุพันธุ มงคลยศ

6414008 นาย ศุกันชัย ชวงนิสัย

6414009 นาย ยศวริศ สุขสวัสดิ์

6414011 นาย ฉัตรพร สิงหเรือง

6414012 นาย ภคิน จิตประสงค

6414013 นาย สรวิศ อินทมาตย

6414014 นาย ภูมินทร สุระเสียง

6414015 นาย พัสกร คลังทรัพย

6414016 พลฯ ภูธนานนท นุนเกลี้ยง

6414017 นาย พัฒนาการ ศุขเขษม

6414019 นาย ระพีพงษ ปรีประเสริฐ

6414020 นาย ธนาณัต มีแกว

6414021 นาย วุฒิชัย ทองเถ่ือน

6414022 นาย พชรพร แปนหวย

6414024 นาย วรพล ปานจุยพะเนาว

6414025 นาย สุวัฒนชัย พวงแฉลม

6414027 นาย สรวิศ หาญลําใย

6414028 นาย ณัฐดนัย บางทราย

6414029 นาย ภัทรพงษ หลวงชุมภู

6414031 นาย ขจรพล นวลมุสิทธิ์

6414032 นาย ชัชวาล พรหมเทพ

6414033 นาย ชาญณรงค จันทรัดทัต

ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน /บุคคลพลเรือน ( 100 อัตรา) ภาควิชาการ

ชางกอสราง

ประเภท   ทหารกองหนุน / บุคคลพลเรือน

ยศ-ชื่อ-สกุลหมายเลข หมายเหตุ



ยศ-ชื่อ-สกุลหมายเลข หมายเหตุ

6414034 พลฯ อธิป ชูคง

6414038 นาย ปรัชญา อ่ําอยู

6424001 พลฯ คมสัน นุมเมือง

ประเภท ทหารกองประจําการที่ขอเลื่อนปลด

พ.อ. .................................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ



6415002 นาย ภานุพงศ ชาติไทย

6415004 นาย ศุภโชค หวังผาติ

6415005 นาย เฉียบชัย พุฒเฉลิม

6415007 นาย อภิพล ศรียะวงษ

6415009 นาย ณัฐพล เผือกเจริญ

6415012 นาย อภิธาร สรางคํา

6415013 นาย ณพวุฒิ วงษถาวร

6415017 นาย อภิสิทธิ์ เพ็งประพันธ

6415019 นาย ภาณุพงศ คําผูก

6415020 นาย กิติกรณ ใจวัน

6415021 นาย ศักรินทร วองไว

6415026 นาย พงศระพี สมพิทักษ

6415027 นาย ธนโชติ เย็นใจ

6415029 นาย ธณิตต ถากําเลิศ

6415031 นาย ธีระศักดิ์ คลายพงษ

6415034 นาย โสภณ แจงคาํ

6415037 นาย ภัทรกร ปวงงาม

6415041 นาย ธิติ มัคฆะ

6415046 นาย นฤดล โลหะวรรณ

6415049 นาย สุรศักดิ์ บุญเรือง

6415051 นาย ธนสิทธิ์ สวางโคตร

6415052 นาย รณภูมิ จักรคาํ

6415053 นาย นิพัฒน ฤดี

6415059 นาย ภูมิ เจริญกิติกุล

6415060 พลฯ กรีฑา มณีจันทร

6415062 นาย ธนกร ชุมดวง

6415065 นาย กิตติศักดิ์ คงนิล

ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน /บุคคลพลเรือน ( 100 อัตรา) ภาควิชาการ

ชางยนต

ประเภท   ทหารกองหนุน / บุคคลพลเรือน

หมายเหตุหมายเลข ยศ-ชื่อ-สกุล



หมายเหตุหมายเลข ยศ-ชื่อ-สกุล

6415069 นาย นครานนท ทองประไพ

6415070 พลฯ ธวัชชัย รักษายศ

6415074 นาย สุรเชษฐ บุญประเสริฐ

6415077 ส.ต. สุบรรณ อินเสมียน

6415083 พลฯ สายธาร หงษเวียงจันทร

6415084 นาย ภานุ สุขเฉลิม

6415085 นาย จักรกฤษณ โชติกะ

6415092 นาย ทัพไทย ถนอมบุญ

6415094 นาย สหสวรรษ บุญสมบูรณ

6415095 นาย ณรงคฤทธิ์ ศรีชะวะ

6415098 พลฯ ปรัญชัย สุขขวัญ

6415108 นาย ธีรภัทร ปะดุกา

6415123 นาย ณัทกร คงผอม

6415129 นาย ณัฐกิตติ์ เพ็ชรอนัน

6415136 พลฯ ธนายุทธ ภักดีโต

6425001 นาย ธราเทพ ฆังรัตน

6425002 นาย จิระเดช เลาแกวหนู

6425003 พลฯ วรวุฒิ แสงจันทร

6425005 พลฯ วุฒิพงศ หอมกลิ่น

ประเภท ทหารกองประจําการที่ขอเลื่อนปลด

พ.อ. .................................................................. กรรมการฯ/เลขานุการฯ


