
 

ประกาศผลสอบคัดเลือก 

ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน 

คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ 

เขารับราชการเปนนายทหารประทวน 

ประจำปงบประมาณ 256๔ 

(รอบสุดทาย)    

 



 

 กำหนดการรายงานตัวและทำสญัญา 
 1. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและพิมพลายนิ้วมือ  วันที่  26 - 30  เมษายน  2564  
ตั้งแตเวลา 08.30 – 15.30 น. ณ สถานีตำรวจภูธรเมอืงราชบุรี (กองพิสูจนหลักฐานจังหวดัราชบุรี) 
เทานัน้ ตำบลหนาเมือง อำเภอเมอืง จังหวัดราชบุรี มีรายละเอียดดังนี ้
 

กำหนดการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและพิมพลายนิ้วมือ 

วันที่ 26 เม.ย. 64 ตำแหนง ชางกลโรงงาน และบุคคลอะไหล 

วันที่ 27 เม.ย. 64 ตำแหนง ชางเช่ือม และบุคคลอะไหล 

วันที่ 28 เม.ย. 64 ตำแหนง ชางไฟฟา และบุคคลอะไหล 

วันที่ 29 เม.ย. 64 ตำแหนง ชางกอสราง 

วันที่ 30 เม.ย. 64 ตำแหนง ชางยนต และบุคคลอะไหล 
 
  - สิ่งที่ตองนำมา 
     => สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ฉบับ   => คาใชจาย คนละ 100 บาท   

   => บัตรประจำตัวสอบ     => ปากกา 

 2. รายงานตัว และทำสญัญา วันที่ 6 - 7, 11 - 12 พฤษภาคม 256๔ ณ โรงเรียน    
ทหารชาง กรมการทหารชาง เวลา 08.30 น. มีรายละเอยีดดงัน้ี 
 

กำหนดการรายงานตัว และทำสญัญา 
วันที่ 6 พ.ค. 64 ตำแหนง ชางยนต (ลำดับที่ 1 – 26) 

 ตำแหนง ชางกอสราง (ลำดับที่ 1 - 9) 

วันที่ 7 พ.ค.๖๔ 
ตำแหนง ชางกอสราง (ลำดับที่ 10 – 29) 
ตำแหนง ชางกลโรงงาน (ลำดับที่ 1 - 14) 

วันที่ 11 พ.ค. 64 ตำแหนง ชางเชื่อม (ลำดับที่ 1 - 10) 
 ตำแหนง ชางไฟฟา (ลำดับที่ 1 – 20) 

วันที่ 12 พ.ค. 64  บุคคลอะไหลทุกตำแหนง 
 
 
 
 
 



- 2 - 
คำแนะนำการปฏบิัติ 

๑. ผูที่ไมสามารถมารายงานตัวทำสญัญาตามวัน – เวลา ที่กำหนด ใหแจงสาเหตุที่ไมสามารถ 
มาได ทีเ่บอรโทรศัพท 081 - 0070661 (พ.อ. สุขสันติ์ ไชยมงคล) และตองมารายงานตัวทำสัญญา 
ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์   และจะทำการ  เรียกบุคคลอะไหล
มาทำสัญญาบรรจุแทน 

        2. การแตงกาย เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้น กางเกงขายาวสีดำ รองเทาหุมสน สำหรับทหารทีย่ังไม
ปลดประจำการ แตงกาย ชุดเครื่องแบบ 

3. บุคคลอะไหล ไมตองทำสญัญาค้ำประกัน 

4. สำหรับบุคคลที่มีผลตรวจสอบพบประวัติอาชญากรรม หรือคดีอาญาที่ขัดตอการรับ
ราชการ  หรือระเบียบการรับสมัครของกรมการทหารชาง   จะถูกยกเลิกการบรรจุเขารับราชการ 
และจะทำการเรียกบุคคลอะไหลมาทำสัญญาบรรจุแทนตอไป 

5. ในการทำสัญญาบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน ไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

6. เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขอใหผูสมัครทุกคน  
รวมถึงญาติ  และผูติดตาม  สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลา  หากตรวจพบวาผูสมัครไมสวมใส
หนากากอนามัย ทางเจาหนาที่จะไมอนุญาตใหเขามารายงานตัว 

 



รายละเอียดและวิธีการกรอกเอกสารการท าสัญญา 

๑. กรอกด้วยปากกาสีน้าเงิน , ตัวเลขไทย และลายมือบรรจง  
๒. ใบสมัครเข้ารับราชการ, สัญญาเข้ารับราชการ และสัญญาค้้าประกัน  ห้ามมีการลบหรือขีดฆ่าข้อความใดๆ  ทั้งสิ้น  หากเขียนผิด

ให้เขียนใหม่  (แบบฟอร์มเป็นแบบหน้าเดียว) 
๓. ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ , แบบ รปภ.๑ หากเขียนผิดสามารถลบและเขียนใหม่ได้  (ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์  

แบบฟอร์มเป็นแบบหน้าหลัง  และ รปภ.๑ หน้า ๑ – ๑๐ แบบฟอร์มเป็นแบบหน้าหลัง  หน้า  ๑๑  เป็นแบบหน้าเดียว   ประวัติ
ย่อบุคคลเป็นแบบหน้าหลัง) 

๔. เอกสารที่น้ามาในวันท้าสัญญา 
๔.๑ ใบสมัครเข้ารับราชการ, สัญญาเข้ารับราชการ , สัญญาค้้าประกัน และใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์      
      จ้านวน ๒ ชุด (สามารถเขียนจ้านวน ๑ ชุด และถ่ายเอกสาร จ้านวน ๑ ชุด ) 
๔.๒ แบบ รปภ.๑   จ้านวน ๓ ชุด  (สามารถเขียนจ้านวน ๑ ชุด และถ่ายเอกสาร จ้านวน ๒ ชุด )  

 ๔.๓ เอกสารของผู้ท้าสัญญาและของผู้ค้้าประกัน ตามประกาศผลสอบคัดเลือก  จ้านวน ๒ ชุด  
๕. การรับรองส้าเนาในเอกสาร 
 ๕.๑ เอกสารของผู้ท้าสัญญา  ให้ผู้ท้าสัญญาลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาเอกสารด้วยตนเอง 
 ๕.๒ เอกสารของผู้ค้้าประกัน  ให้ผู้ค้้าประกันลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาเอกสารด้วยตนเอง 
 5.3 หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้ายใช้ตัวจริง  และส้าเนา  ๑ ฉบับ (กรณีเป็นพลทหารกองประจ้าการ) 
 5.4 หนังสือ  สด.๘  จะต้องถ่ายทั้ง ๒ หน้า  พร้อมทั้งพิมพ์ลายนิ้วมือ  และลงชื่อก่อนถ่ายส้าเนา 
 5.5 ส้าหรับ รด.  จะต้องมีหนังสือรับรองวิทยะฐานะด้วย 
๖. รายละเอียดอ่ืนๆ  
 ๖.๑ ค้าน้าหน้าใช้ค้าว่า “นาย”  
 ๖.๒ การวาดแผนที่ใน รปภ. ๑ สามารถแคปหน้าจอจาก google map แล้วตัดวางได้   
 ๖.๓ ผู้ใกล้ชิดจ้านวน ๕ คน กรอกรายละเอียดให้ครบ ที่อยู่ ที่ท้างาน และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้  
 ๖.๔ รปภ.๑  ยังไม่ต้องปั้มค้าว่า  “ลับ”  ให้มาปั้มท่ีท้าสัญญา 
 ๖.๕ กรอกรายละเอียดของสถานที่ศึกษาที่ส้าเร็จในระดับ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น ให้ครบ  
   เกรดหากไม่ทราบ ให้ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น ๘๐ % เป็นต้น  
๗. การลงนามในเอกสารทุกฉบับให้มาลงนามที่ท้าสัญญาเท่านั้น 
๘. การลงวันที่ในเอกสารให้ลงในวันที่มาท้าสัญญาตามประกาศท่ีออก  (ยกเว้นหน้าที่ ๑ ของ รปภ.๑) 
๙. หากมีข้อสงสัยในการกรอกเอกสาร  สามารถสอบถามได้ที่  
 ๙.๑ ร.ท. กิตติพงษ์    จักร์เพ็ชร     โทร.๐๘๙ - ๑๖๕๑๓๘๗ 
 ๙.๒ จ.ส.อ. เรืองศักดิ์  ครุธไทย      โทร.๐๙๑ – ๘๑๕๑๕๔๖ 

 ๙.๓ จ.ส.อ. อัฐพงษ์    ธรรมชาติ    โทร.๐๘๓ – ๓๒๙๕๓๔๔ 

*** ผู้ท าสัญญาทุกนายโหลดเอกสารการท าสัญญาและกรอกรายละเอียดตามตัวอย่างข้างล่างนี้*** 
 

แบบฟอร์มเปล่า 
https://drive.google.com/file/d/1b-cnU8WVYpEIEc-m2LCddlckShnuJUic/view?usp=sharing  

 
ตัวอย่างการเขียนแบบฟอรม์ 

https://drive.google.com/file/d/1vux_j2fFzXTmFzWkDrXr_wUujYDSucQ4/view?usp=sharing 
 



๑. บัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร ๔

๒. ทะเบียนบานของผูสมัคร ๔

๓. ทะเบียนบานบิดา - มารดา ๔

๔. ใบสมรส - หยา ของ บิดา มารดา ๔

๕. ใบมรณบัตรของ บิดา มารดา ๔

๖. สูติบัตรผูสมัคร ๔

๗. หลักฐานอื่นๆ เชน การเปลี่ยนชื่อ - สกุล ๔

๘. ใบระเบียนแสดงผลการศกึษา ๔

๙. หนังสือสําคัญ สด.๓ , สด.๘ , สด.๙ หรือ สด.๔๓ ๔

๑๐. หนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยครั้งสุดทาย (เฉพาะกรณี ๔

     รับหรือเคยรับราชการทหารกองประจําการ) หรือใบแสดงวิทยฐานะ 

     (เฉพาะกรณีสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 3 - 5)

๑๑. อากรแสตมป ดวงละ ๕ บาท จํานวน 8 ดวง

๑๒. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตา ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน 12 รูป

๑๓. ผูค้ําประกัน  - ขาราชการทหาร หรือ 

13.1 กรณผีูคํ้าประกัน (โสด) ตํารวจ ชั้นสัญญาบัตร

     - บัตรประจําตัวขาราชการของผูค้ําประกัน ๒ ข้ึนไป หรือ

     - ทะเบียนบานของผูค้ําประกัน ๒ ขาราชการระดับ 3 ข้ันไป

     - หนังสือรับรองความเปนโสด (ออกโดยหัวหนาสวนราชการ)  - อายุไมเกิน 57 ป 

        จํานวน 2 ฉบับ  - หนังสือรับรองความเปนโสด

     - เอกสารอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ เปนตน ๒ และหนังสือยินยอมของ

13.2 กรณผีูคํ้าประกัน (สมรส) คูสมรส ใชฉบับจริง

     - บัตรประจําตัวขาราชการของผูค้ําประกัน ๒  - กรณีหยา หรือคูสมรส

     - ทะเบียนบานของผูค้ําประกัน ๒ ถึงแกกรรม ถือวามีสถานภาพ

     - บัตรประชาชนคูสมรสของผูค้ําประกัน ๒ โสด ตองมีหนังสือรับรอง

     - ทะเบียนบานคูสมรสของผูค้ําประกัน ๒ ความเปนโสด

     - ทะเบียนสมรส ๒

     - เอกสารอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ เปนตน ๒

     - หนังสือคํารับรองความยินยอมของคูสมรส จํานวน 2 ฉบับ

ตารางหลักฐานการรายงานตัวทําสัญญาทหารกองหนุนและบุคคลพลเรอืน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

หลักฐานที่ตองสงและทําสัญญา สําเนา หมายเหตุ

 เขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจําปงบประมาณ 2564



ตัวอย่างหนงัสือรับรองความเปน็โสด 

เลขที่        /๒๕.........                            กรม...........................................    
                 ในกองบัญชาการกองทัพบก 

          กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 

    หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า........................................... .............................เปน็ 
ข้าราชการทหาร  สังกัด...........................................ต าแหน่ง...................................................... ...... 
รับเงินเดือน  ระดับ  น...........  ชั้น .............. (......................บาท)   และมีสถานภาพโสดจริง 

 
  ให้ไว้  ณ  วันที่ ...............................  พ.ศ. ๒๕....... 

        พลตรี 

               (                           ) 

                 เจ้ากรม....................................... 
 
 
 
กองธุรการ  
โทรศัพท์ .................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติผู้ค ้าประกัน 
๑. ข้าราชการทหาร หรือต ารวจ ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรือข้าราชการระดับ  ๓ ขึ้นไป 
๒. อายุไม่เกิน ๕๗ ปี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๗)  

 
หลักฐาน จ้านวน ๒ ชุด 
กรณีผู้ค ้าประกัน (โสด)  

๑. บัตรประจ าตัวข้าราชการ, ส าเนาทะเบียนบ้าน    
๒. หนังสือรับรองความเป็นโสด (ออกโดยหัวหน้าส่วนราชการ) 
๓. เอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น  กรณีหย่าหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม  ถือว่าเป็นโสด  

กรณีผู้ค ้าประกัน (สมรส)  
๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ, ส าเนาทะเบียนบ้าน  (ผู้ค้ าประกัน)  
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน   (คู่สมรส)  
๓. ส าเนาทะเบียนสมรส 
๔. หนังสือยินยอมของคู่สมรส 
๕.  เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น   



1 6411002 พลฯ กฤตเมธ เพชรน้ําทอง

2 6411007 นาย วีรชัย ศรีโท

3 6411012 นาย ศุภศักดิ์ มลิพันธ

4 6411013 นาย ธีรภัทร เลหกล

5 6411014 นาย ศักดา จําปาซอนกลิ่น

6 6411017 นาย กองศักดิ์ แจมแจง

7 6411020 นาย ภัทธพล ฤทธิยง

8 6411021 นาย วุฒิภาค อนันทศรี

9 6411022 พลฯ อภิรักษ หวังสวาสดิ์

10 6411026 นาย พิทยุทธ นอยอิ่ม

11 6411031 นาย รุงรวิน เขียวชม

12 6411034 นาย ยงนริทธ์ิ คูณสิริชูสิทธ์ิ

13 6411048 วาที่ ร.ต ณัฐพล รัมมะเพียร

14 6411056 พล ฯ จิรายุทธ ย้ิมจันทร

6411023 นาย ภูมินทร คงสมพจน อะไหล 1

6411024 นาย พิชิตไชย เจริญเกตุ อะไหล 2

6411003 นาย ทศพล พุมโยนก อะไหล 3

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล

ผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน /บุคคลพลเรือน ( 100 อัตรา)

ชางกลโรงงาน

หมายเลข หมายเหตุ

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



1 6412001 นาย วรัฐชนนท ปะกิระณา

2 6412003 นาย รัชชานนท แผนคํา

3 6412004 นาย วันเฉลิม แกวอินตา

4 6412006 นาย กฤษฎา มาลัย

5 6412007 นาย ณัฐพนธ ผดุงกิจ

6 6412008 นาย ภาณุพงศ มนินทร

7 6412010 นาย สิริภพ รัตนจันทร

8 6412011 นชท. พงศธร รักแกว

9 6412013 นาย นนทนันท บุญทวี

10 6422001 นาย กฤษดา ดวงดาว

6412012 นาย บริวัตร ถือมาลา อะไหล 1

6412015 พลฯ จักริน มีย่ิง อะไหล 2

ลําดับ

ผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน /บุคคลพลเรือน ( 100 อัตรา)

ชางเชื่อม

หมายเลข ยศ-ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

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



1 6413002 นาย ธิติพัทธ ทองโชติ

2 6413008 นาย จตุรงค ขําซื่อ

3 6413015 นาย เกียรติศกัดิ์ มีขวัญ

4 6413024 นาย อนุรักษ วุฒิสม

5 6413027 พล ฯ ธนกร ตะโกเนียม

6 6413034 นาย วันเฉลิม เมืองจันทร

7 6413036 นาย ทศพัฒน พระจันทร

8 6413037 นาย ราชการ ชาติกปริญญ

9 6413046 นาย กิตติศักดิ์ นามการ

10 6413049 นาย ปฎิภาณ สุวรรณพันธ

11 6413052 นาย จิตรภณ เพชรแท

12 6413064 นาย ประจักษ อุทัยนา

13 6413065 นาย สุเมธ ฟองน้ํา

14 6413071 นาย ณัฐวัฒน ดานเฉลิมวงศ

15 6413073 นาย สุรพงศ ยงทอง

16 6413089 นาย ปฏิภาน ปรางงาม

17 6423001 พลฯ ณัฐพล ราษฎรภักดี

18 6423002 พลฯ กฤติศกัดิ์ ชํานาญนา

19 6423003 พลฯ กิตติทัต จําปา

20 6423005 พลฯ อรรถพล จันทรเอี่ยม

6413020 นาย ธนภูมิ เจริญสุข อะไหล 1

6413005 นาย รัชมงคล ทรัพยเรืองศรี อะไหล 2

6413054 นาย สิริพงษ แสนสุภา อะไหล 3

ผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน /บุคคลพลเรือน ( 100 อัตรา)

ชางไฟฟา

ลําดับ หมายเหตุหมายเลข ยศ-ชื่อ-สกุล

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



1 6414003 นาย บูรณพิภพ สวางรัตน

2 6414004 นาย อุดมศักดิ์ ธรรมณี

3 6414005 นาย พีรพงศ นันธิโย

4 6414006 นาย ศุภวิชญ ศรีสุวรรณ

5 6414007 พลฯ ภาณุพันธุ มงคลยศ

6 6414008 นาย ศุกันชัย ชวงนิสัย

7 6414009 นาย ยศวริศ สุขสวัสดิ์

8 6414011 นาย ฉัตรพร สิงหเรือง

9 6414012 นาย ภคิน จิตประสงค

10 6414013 นาย สรวิศ อินทมาตย

11 6414014 นาย ภูมินทร สุระเสียง

12 6414015 นาย พัสกร คลังทรัพย

13 6414016 พลฯ ภูธนานนท นุนเกลี้ยง

14 6414017 นาย พัฒนาการ ศุขเขษม

15 6414019 นาย ระพีพงษ ปรีประเสริฐ

16 6414020 นาย ธนาณัต มแีกว

17 6414021 นาย วุฒิชัย ทองเถ่ือน

18 6414022 นาย พชรพร แปนหวย

19 6414024 นาย วรพล ปานจุยพะเนาว

20 6414025 นาย สุวัฒนชัย พวงแฉลม

21 6414027 นาย สรวิศ หาญลําใย

22 6414028 นาย ณัฐดนัย บางทราย

23 6414029 นาย ภัทรพงษ หลวงชุมภู

24 6414031 นาย ขจรพล นวลมุสิทธ์ิ

25 6414032 นาย ชัชวาล พรหมเทพ

26 6414033 นาย ชาญณรงค จันทรัดทัต

27 6414034 พลฯ อธิป ชูคง

28 6414038 นาย ปรัชญา อ่ําอยู

29 6424001 พลฯ คมสัน นุมเมือง

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุลหมายเลข

ผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน /บุคคลพลเรือน ( 100 อัตรา)

ชางกอสราง

หมายเหตุ

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



1 6415002 นาย ภานุพงศ ชาติไทย

2 6415005 นาย เฉียบชัย พุฒเฉลิม

3 6415007 นาย อภิพล ศรียะวงษ

4 6415012 นาย อภิธาร สรางคาํ

5 6415017 นาย อภิสิทธิ์ เพ็งประพันธ

6 6415021 นาย ศักรินทร วองไว

7 6415027 นาย ธนโชติ เย็นใจ

8 6415029 นาย ธณิตต ถากําเลิศ

9 6415034 นาย โสภณ แจงคํา

10 6415037 นาย ภัทรกร ปวงงาม

11 6415041 นาย ธิติ มัคฆะ

12 6415046 นาย นฤดล โลหะวรรณ

13 6415049 นาย สุรศกัดิ์ บุญเรือง

14 6415053 นาย นิพัฒน ฤดี

15 6415060 พลฯ กรีฑา มณีจันทร

16 6415062 นาย ธนกร ชุมดวง

17 6415065 นาย กิตติศักดิ์ คงนิล

18 6415070 พลฯ ธวัชชัย รักษายศ

19 6415077 ส.ต. สุบรรณ อินเสมียน

20 6415094 นาย สหสวรรษ บุญสมบูรณ

21 6415098 พลฯ ปรัญชัย สุขขวัญ

22 6415123 นาย ณัทกร คงผอม

23 6415129 นาย ณัฐกิตติ์ เพ็ชรอนัน

24 6415136 พลฯ ธนายุทธ ภักดีโต

25 6425001 นาย ธราเทพ ฆังรัตน

26 6425005 พลฯ วุฒิพงศ หอมกลิ่น

6415013 นาย ณพวุฒิ วงษถาวร อะไหล 1

6415085 นาย จักรกฤษณ โชติกะ อะไหล 2

6415069 นาย นครานนท ทองประไพ อะไหล 3

ลําดับ

ผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน /บุคคลพลเรือน ( 100 อัตรา)

หมายเลข ยศ-ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

ชางยนต

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


