
 
 
 
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก     
บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน   

 เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

(โควตาประจ าปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 ก าหนดการรายงานตัว 

 
  - ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้ารับราชการเปน็นายทหารประทวน (อตัรา ส.อ.) 
ประจ าปีงบประมาณ   2562  เฉพาะตัวจริง   รายงานตัวในวันที่ 24 มกราคม 2562    
ณ กองร้อยนายทหารนกัเรียน กองพันนักเรยีน โรงเรยีนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี  
อ าเภอเมอืง จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี้.- 
 

เวลา การปฏิบัติ 

๐๙.๐๐ น. ผู้ผ่านการสอบคัดเลอืกลงทะเบยีนรายงานตัว  

 
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.  เจ้าหน้าที่ชี้แจงการปฏบิัติ 

๐๙.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. การท าสญัญา 

 
 
 
หมายเหต ุ ๑. ผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวท าสญัญาภายในวัน – เวลา ที่ก าหนด เนื่องจาก 

มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้โทรติดต่อ เพื่อแจ้งความจ าเป็นต่อ พ.ท.ณรงคช์ัย จูธารี
เบอร์โทรศพัท์ 089-9024571  หากไมไ่ด้รบัการโทรติดต่อดังกล่าว  
ถือว่าสละสิทธิ์  กรมการทหารช่าง  จะท าการเรียกบุคคลอะไหล่  มาด าเนินการ 
ท าสญัญาบรรจุทดแทนต่อไป  

2. บุคคลอะไหล่ ไม่ต้องมารายงานตัว กรมการทหารช่าง จะติดต่อไป 
    เมือ่มีตัวจริงสละสิทธิ์ หรือมีการรับบรรจุเขา้รับราชการเพิ่มเติม 

  3. การแต่งกาย -> เสือ้เชิ้ตคอปก กางเกงขายาวโทนสสีุภาพ  และรองเท้าหุ้มส้น 
    (งดกางเกงยีนส์)  
     
 



สําเนา

(ฉบบั)

๑. บัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร ๔

๒. ทะเบียนบานของผูสมัคร ๔

๓. ทะเบียนบานบิดา - มารดา ๔

๔. ใบสมรส หรือใบหยาของ บิดา มารดา ๒

๕. ใบมรณบัตรของ บิดา มารดา  (กรณีบิดา มารดา ถึงแกกรรม) ๒

๖. สูติบัตรผูสมัคร ๒

๗. หลักฐานอื่นๆ เชน การเปลี่ยนชื่อ - สกุล ผูสมัคร บิดา มารดา ๒

๘. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ๒

9. อากรแสตมป ดวงละ ๕ บาท จํานวน 10 ดวง

10. ผูค้ําประกัน  - ขาราชการทหาร หรือตํารวจ

10.1 กรณีผูค้ําประกัน (โสด) ชั้นสัญญาบัตรข้ึนไป หรือ

     - บัตรประจําตัวขาราชการของผูค้ําประกัน ๒ ขาราชการระดับ ซี 3 ขึ้นไป

     - ทะเบียนบานของผูค้ําประกัน ๒ และมีอายุไมเกิน 57 ป 

     - หนังสือรับรองความเปนโสด (ออกโดยหัวหนาสวนราชการ)  - หนังสือรับรองความเปนโสด

        จํานวน 2 ฉบับ และหนังสือยินยอมของ

     - เอกสารอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เปนตน ๒ คูสมรส ใชฉบับจริง

10.2 กรณีผูค้ําประกัน (มีคูสมรส)  - กรณีหยา หรือคูสมรส

     - บัตรประจําตัวขาราชการของผูค้ําประกัน ๒ ถึงแกกรรม ถือวามีสถานภาพ

     - ทะเบียนบานของผูค้ําประกัน ๒ โสด ตองมีหนังสือรับรอง

     - บัตรประชาชนคูสมรสของผูค้ําประกัน ๒ ความเปนโสด

     - ทะเบียนบานคูสมรสของผูค้ําประกัน ๒

     - ทะเบียนสมรส ๒

     - เอกสารอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เปนตน ๒

     - หนังสือคํารับรองความยินยอมของคูสมรส จํานวน 2 ฉบับ

ตารางหลักฐานการรายงานตัวทําสัญญาบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน

 เขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจําปงบประมาณ 2562

หลักฐานที่ตองสงและทําสัญญา หมายเหตุ



คํารับรองความยินยอมคูสมรส 

                                                  

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

 

     (ลงชื่อ)                       ผูใหความยินยอม 

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

     (ลงชื่อ)                      พยาน 

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

     (ลงชื่อ)                       พยาน 

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

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๑๐๑๕ นาย อรรถพล ตุมแกว

๑๐๒๙ นาย คณธัช สายบัวทอง อะไหล 1

๑๐๐๓ นาย นนทิเดช แปนประโคน อะไหล 2

๑๐๒๐ นาย ยสินทร นิธิเศรษฐทรัพย อะไหล 3

๑๐๐๖ นาย ธนวัฒน จันทรเพชร อะไหล 4

๑๐๒๗ นาย ศตวรรษ สังขผล อะไหล 5

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกบคุคลพลเรือน ทหารกองหนุน เขารับราชการ

เปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจําปงบประมาณ 2562 

ตําแหนง เสมียน (อฉก.)

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



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๒๐๒๕ นาย ธนภัทร ถนอมนาค

๒๐๐๕ นาย ชวนาส สุขดิษฐ อะไหล 1

๒๐๒๐ นาย เอกวิทย สมบูรณ อะไหล 2

๒๐๒๓ นาย พิเชษฐ บุญแท อะไหล 3

๒๐๒๔ นาย ชินกร นวลพลอย อะไหล 4

๒๐๑๑ นาย ชนานันท แสงทอง อะไหล 5

ยศ - ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกบคุคลพลเรือน ทหารกองหนุน เขารับราชการ

เปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจําปงบประมาณ 2562 

ตําแหนง เสมียน (อจย.)

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



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

๓๐๐๒ นาย จักริน ไกรเพ็ชร

๓๐๐๗ นาย ปรเมษฐ ประสูตรนาวิน อะไหล 1

๓๐๐๔ นาย บุลากร พงษทอง อะไหล 2

๓๐๑๔ นาย สุวิชา เนตรสุริวงค อะไหล 3

๓๐๑๕ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศรีฤทธิ์ อะไหล 4

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกบคุคลพลเรือน ทหารกองหนุน เขารับราชการ

เปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจําปงบประมาณ 2562 

ตําแหนง สูทกรรม

ยศ - ชื่อ - สกุล

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



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

4003 นาย สมชาญ ชูชีพ

4004 นาย ธเนตร นามไว อะไหล 1

4001 นาย ภัทราวุธ แจงกิจ อะไหล 2

4002 นาย ธีรพัฒน พิบูลพูนทวีสุข อะไหล 3

4005 นาย องกรณ ศรีโสภณ อะไหล 4

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกบคุคลพลเรือน ทหารกองหนุน เขารับราชการ

เปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจําปงบประมาณ 2562 

ตําแหนง ชางกอสราง

ยศ - ชื่อ - สกุล

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



หมายเลข
ประจําตัวสอบ

หมายเหตุ

5011 นาย กฤชนนท วรรณดี

5002 นาย สุธี บุญเคลือบ อะไหล 1

5008 นาย ชาญณรงค ปานดี อะไหล 2

5005 นาย พรหม บุญยาราช อะไหล 3

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกบคุคลพลเรือน ทหารกองหนุน เขารับราชการ

เปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจําปงบประมาณ 2562 

ตําแหนง ชางยนต

ยศ - ชื่อ - สกุล

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


