
 

ประกาศผลสอบคัดเลือก 

บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน 

คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ  

เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 



 

 ก ำหนดกำรรำยงำนตัวและท ำสัญญำ 
 
 ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ด าเนินการดังนี้.- 
 1. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และพิมพ์ลายนิ้วมือ  วันที่  4  เมษายน  2562  
ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี  

ก ำหนดกำรรำยงำนตัวตรวจสอบประวตัิอำชญำกรรม และพมิพ์ลำยน้ิวมือ 

๐๘.๓๐ น.  
 

สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน , ช่างเชื่อม และช่างยนต์ 
และบุคคลอะไหล ่

13.00 น. สาขาวิชา ช่างก่อสรา้ง และช่างไฟฟา้ และบุคคลอะไหล่ 
  - สิ่งทีต่้องน ามา 
     => ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  1  ฉบับ   => ค่าใช้จ่าย คนละ 200 บาท   

   => บัตรประจ าตัวสอบ     => ปากกา 

 2. รายงานตัว และท าสัญญา วันที่ 22 – 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 0830  
ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง มรีายละเอียดดังนี้ 

 
เวลำ กำรปฏิบัติ 

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. 
 

ผู้สอบได้ตามที่ก าหนดลงทะเบียนรายงานตัว  
ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.  เจ้าหน้าที่ชี้แจงการปฏบิัติ 
๐๙.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. การท าสญัญา 

 
 
 

ก ำหนดกำรรำยงำนตัว และท ำสัญญำตำมสำขำวิชำ 
วันที่ 22 เมษายน 2562 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน และ ช่างเชื่อม 
วันที่ 23 เมษายน  2562 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง  
วันที่ 24 เมษายน  2562 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า 
วันที่ 25 เมษายน  2562 สาขาวิชา ช่างยนต ์
วันที่ 26 เมษายน  2562 บุคคลอะไหล่ทุกสาขา 
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หมำยเหต ุ ๑. ผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวท าสญัญาตามวัน – เวลา ที่ก าหนด ให้แจ้งสาเหต ุ

    ที่ไม่สามารถมาได้ ทีเ่บอร์โทรศพัท์ 081 - 0070661  (พ.ท.สุขสนัติ ์ ไชยมงคล)   
    และต้องมารายงานตัวท าสญัญา ภายใน วนัที่   25  เมษายน 2562    มิฉะนั้น  
    จะถือว่าสละสทิธิ์   และจะท าการ  เรียกบุคคลอะไหล่มาท าสัญญาบรรจุแทน 

         2. การแต่งกาย เสื้อเชิต้สีขาวแขนสั้น กางเกงขายาวสีด า  รองเทา้หุ้มส้น  
    ส าหรับทหารที่ยังไมป่ลดประจ าการ แต่งกาย ชุดเครื่องแบบ 

3. บุคคลอะไหล่ ไม่ต้องท าสญัญาค้ าประกัน 

4. ส าหรับบุคคลทีม่ีผลตรวจสอบพบประวัติอาชญากรรม หรอืคดอีาญาที่ขัดต่อการ 
    รับราชการ  หรือระเบียบการรับสมัครของกรมการทหารช่าง   จะถกูยกเลิกการ  
    บรรจุเข้ารับราชการ และจะท าการเรียกบุคคลอะไหล่มาท าสญัญาบรรจุแทนต่อไป 

5. ส าหรับผูท้ี่ใช้หนังสือรับรองการส าเร็จการศกึษาวิชาทหารชั้นปีที่  3  ยื่นสมคัรสอบ  
    คัดเลือกฯ แทน หนงัสือส าคญัทางทหาร (สด.8) และหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดง 
    วิทยฐานะ  เมือ่ผ่านการคัดเลอืกให้บรรจุเข้ารับราชการแล้ว  จะต้องน าหนังสือ  
    ส าคญัทางทหาร (สด.8) และหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวทิยฐานะ ฉบับจริง 
    พร้อมส าเนา  มายื่นต่อ  กรมการทหารช่าง (กองก าลังพล กรมการทหารช่าง)     
    ก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันบรรจุเข้ารับราชการ และหากไม่สามารถ  
    น าหลักฐานดังกล่าวมายื่นภายในวันเวลาที่ก าหนด กรมการทหารช่าง ขอตัดสิทธิ ์
    ในการบรรจุเข้ารับราชการ และจะท าการเรยีกบุคคลอะไหล่เข้ามาบรรจุเข้ารับ 
    ราชการแทนต่อไป 



๑. บัตรประจ ำตัวประชำชนผู้สมัคร ๓
๒. ทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร ๔
๓. ทะเบียนบ้ำนบิดำ - มำรดำ ๓
๔. ใบสมรส - หย่ำ ของ บิดำ มำรดำ ๓
๕. ใบมรณบัตรของ บิดำ มำรดำ ๓
๖. สูติบัตรผู้สมัคร ๓
๗. หลักฐำนอื่นๆ เช่น กำรเปล่ียนชื่อ - สกุล ๓
๘. ใบระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ ๔
๙. หนังสือส ำคัญ สด.๓ , สด.๘ , สด.๙ หรือ สด.๔๓ ๔
๑๐. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกหน่วยคร้ังสุดท้ำย (เฉพำะกรณี ๓
     รับหรือเคยรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร) หรือใบแสดงวิทยฐำนะ 
     (เฉพำะกรณีส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที ่3 - 5)
๑๑. อำกรแสตมป์ ดวงละ ๕ บำท จ ำนวน ๑๐ ดวง
๑๒. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำ ขนำด ๒ นิ้ว จ ำนวน 6 รูป
๑๓. ผู้ค ้ำประกัน  - ข้ำรำชกำรทหำร หรือ 
13.1 กรณีผู้ค ้ำประกัน (โสด) ต ำรวจ ชั้นสัญญำบัตร
     - บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรของผู้ค้ ำประกัน ๓ ขึ้นไป หรือ
     - ทะเบียนบ้ำนของผู้ค้ ำประกัน ๓ ข้ำรำชกำรระดับ ซี 3 ขั้นไป
     - หนังสือรับรองควำมเป็นโสด (ออกโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำร)  - อำยุไม่เกิน 57 ปี 
        จ ำนวน 2 ฉบับ  - หนังสือรับรองควำมเป็นโสด
     - เอกสำรอื่นๆ เช่น ใบเปล่ียนชื่อ เป็นต้น ๓ และหนังสือยินยอมของ
13.2 กรณีผู้ค ้ำประกัน (สมรส) คู่สมรส ใช้ฉบับจริง
     - บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรของผู้ค้ ำประกัน ๓  - กรณีหย่ำ หรือคู่สมรส
     - ทะเบียนบ้ำนของผู้ค้ ำประกัน ๓ ถึงแก่กรรม ถือว่ำมีสถำนภำพ
     - บัตรประชำชนคู่สมรสของผู้ค้ ำประกัน ๓ โสด ต้องมีหนังสือรับรอง
     - ทะเบียนบ้ำนคู่สมรสของผู้ค้ ำประกัน ๓ ควำมเป็นโสด
     - ทะเบียนสมรส ๓
     - เอกสำรอื่นๆ เช่น ใบเปล่ียนชื่อ เป็นต้น ๓
     - หนังสือค ำรับรองควำมยินยอมของคู่สมรส จ ำนวน 2 ฉบับ

ตำรำงหลักฐำนกำรรำยงำนตวัท้ำสัญญำบุคคลพลเรือน และทหำรกองหนุน คุณวุฒิวิชำชพีเฉพำะ

หลักฐำนทีต่อ้งส่งและท้ำสัญญำ ส้ำเนำ หมำยเหตุ

 เขำ้รับรำชกำรเป็นนำยทหำรประทวน (อัตรำ ส.อ.) ประจ้ำปีงบประมำณ 2562



r o9r a A t I
a1 lto18nfi mtuilmta{lln{nluuasmto{uou,

redn gn: uruf, udufrudruiuuurtna{liqlyqn n aua 6auqru1fi itT tu roy{1s iuii rr
rj:crirt.lud:ur1su bcbb

rirt{cirodr :uluiurir drg rg r

,irodJwv^vuo. rilrnSorusirnlu iilu?u oen,bbd; ufl (ufi{ufiuarur{uaadopranfitrflurvrdru)

{:vnaupirry

- qnfl n'rriouqdn:airJ:vnou

- qarrJnfinofiuu'rlurJlr nfouqrJn:nir.J:cnou
-!- qnrJnfinofiuuu#u niouqrjn:airhcnau

- qofiNr
r,t4o',AoYvav

te. nlQUn:fUtn:OdUOU A1U?U o,&o.- Ulvl (14U{ilU14'l:OgUnAUUliln?U)
' 

* a &Xmuriluriufirtu od,dbd.- uT vr (ndtr,ldpdviuuttniogd8uriryT vrdtl)

lmlurur! : :'ruaurdun$acn'l:iett urn#orusirnru s{rrfi unr:tududr#rgrgr .

v
trl5?efinfiodt

Yr.?t.

'irueu b
o
Q1U?U o
oQ1u?u o
oa1u?u o

t9lt

{at

10.
{o



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 .................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กรณีผู้ค้ าประกันโสด, หย่า  หรือคู่สมรสเสียชีวิต   
              ต้องมีหนังสือรับรองโสดด้วย 



คํารับรองความยินยอมคูสมรส 

                                                  

        ขาพเจา........................................................สามี/ภรรยา.......................................................... 
ผูค้ําประกัน   ไดอานขอความตามสัญญาค้ําประกันโดยตลอดแลว ขอใหความยินยอมตามสัญญาค้ําประกันนี้ 
ทุกประการ   จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

     (ลงชื่อ)                       ผูใหความยินยอม 

              (............................................................) 

     (ลงชื่อ)                      พยาน 

              (............................................................) 

     (ลงชื่อ)                       พยาน 

              (............................................................) 
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