- สำเนาคูฉบับ -

ประกาศกรมการทหารชาง
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเขารับราชการ
-----------------------------------กรมการทหารชาง มีความประสงครับสมัครทหารกองหนุน และบุ คคลพลเรือนชายเพื่ อ
สอบคัดเลือกเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปงบประมาณ 2564 จำนวน
100 อัตรา โดยมีหลักเกณฑและรายละเอียด ดังนี้.๑. คุณวุฒิ
๑.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซอมบำรุง
สาขางานเครื่องมือกล , ซอมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับชางกลโรงงาน จำนวน 14 อัตรา
1.1.1 บุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุนประเภท 1
จำนวน 7 อัตรา
1.1.2 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 ( 1 พ.ค. 63)
จำนวน 7 อัตรา
๑.๒ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การกอสราง สาขางาน
กอสราง , โยธา , สถาปตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับชางกอสราง
จำนวน 30 อัตรา
1.2.1 บุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุนประเภท 1
จำนวน 15 อัตรา
1.2.2 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63)
จำนวน 15 อัตรา
๑.๓ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา โลหะการ สาขางาน
เชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับชางเชื่อม
จำนวน 10 อัตรา
1.3.1 บุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุนประเภท 1
จำนวน 5 อัตรา
1.3.2 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 ( 1 พ.ค. 6๓)
จำนวน 5 อัตรา
๑.๔ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส , ไฟฟากำลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับชางไฟฟา
จำนวน 20 อัตรา
1.4.1 บุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุนประเภท 1
จำนวน 10 อัตรา
1.4.2 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63)
จำนวน 10 อัตรา
๑.๕ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องกล สาขางานยานยนต,
เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับชางยนต
จำนวน 26 อัตรา
1.5.1 บุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุนประเภท 1
จำนวน 13 อัตรา
1.5.2 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63)
จำนวน 13 อัตรา
๑.๖ ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเขารับราชการขางตน ตองเปนผูสำเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษาที่อยูในความควบคุมของทางราชการ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ สำหรับผูที่
มีคุ ณ วุ ฒิ สู งกว าที่ กำหนดจะต อ งสำเร็จ การศึ กษาตามวุฒิ ที่ ก ำหนดไว ขา งตน ดว ย มิ ฉ ะนั้ น จะไม รับ สมั คร
และจะเรียกรองสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยูไมได

-๒๒. คุณสมบัตขิ องผูสมัคร
๒.๑ เปนบุคคลพลเรือนชายหรือ ทหารกองหนุน มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ
และไมเกิน ๒๕ ป (พ.ศ.ปจจุบัน ลบดวย พ.ศ.เกิด) หรือทหารกองเกินซึ่งเปนบุคคลจำพวกที่ ๑ ในกรณีที่เปน
ทหารกองประจำการจะตองครบกำหนดปลดเปนทหารกองหนุนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
๒.๒ ผูสมัครตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบ กห. วาดวยการกำหนดสัญชาติ
ของผูที่ จะบรรจุ เข ารับ ราชการเปน นายทหารสัญ ญาบั ตรประจำการ นายทหารประทวนประจำการ หรือ
พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. 2557
2.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๒.๔ งดบรรจุ นายสิบกองหนุนที่มียศ จาสิบตรี - จาสิบเอก
๒.๕ งดรับ บรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2543 ซึ่งจะตองเขารับ การตรวจเลื อก
ทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.6 งดรับสมัครผูที่อยูระหวางการผอนผันเขารับการตรวจเลือกเพื่อเขารับราชการทหาร
กองประจำการ
๒.7 มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดรางกายเหมาะแกการเปนทหาร ไมเปน
โรคหรือ มีความพิการ หรือมีสภาพรางกายและจิตใจ ซึ่งไมสามารถรับ ราชการทหารได ตามกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบับ ที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา ๔๑
แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต 160 ซม. ขึ้นไป และมีขนาดรอบอก
ตั้ง แต 75 ซม. ขึ้นไป (ในเวลาหายใจออก) และมีน้ำหนักตัว ไมนอ ยกว า 48 กก. และไม อยู ในภาวะอ ว น
(Obesity) ซึ่งมีคาดัชนีความหนาแนนของรางกาย (Body Mass Index) ตั้งแต 30 กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป
๒.8 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการขอแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวน ตามขอบังคับ
กระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
๒.9 บุคคลพลเรือนชายหรือ ทหารกองหนุน หรือทหารกองเกินซึ่งเปนบุคคลจำพวกที่ ๑
อนุโลมใหผูที่มีรอยสักในรมผาซึ่งมองไมเห็นไดจากภายนอกเมื่อแตงกายชุดกีฬา (เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น กางเกง
กีฬาขาสั้น ถุงเทาและรองเทากีฬา) หรือวัดระยะจากขอศอก หรือหัวเขาขึ้น ไปถึงบริเวณที่มีรอยสักไดระยะ
นอยกวา 6 นิ้ว หากมีรอยสักในรมผานอกเหนือจากขางตน ตองมีขนาดไมใหญจ นเกิน สมควร (บริเ วณแขน
และขาทั้ ง ดา นหน า และดา นหลัง ตอ งไมเ กิน 1/4 ของแขนและขา บริเวณลำตัว ดา นหนา ไมเ กิ น 1/4
ของลำตัว และลำตัว ดา นหลัง ไมเกิน 1/4 ของแผน หลัง ) ไมมีแ ผลเปน ที่ดูนารังเกียจ และไมพบรองรอย
การเจาะหู ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาแลววาเหมาะสมไมสงผลกระทบในเชิง
ลบตอภาพลักษณของ ทบ.
2.10 สำหรับทหารกองประจำการสมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63)
อนุโลมใหผูที่มีรอยสักในรมผา ซึ่งมองไมเห็นจากภายนอก เมื่อแตงกายเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ
แขนยาว ทั้ งนี้ร อยสัก ในรมผ า ต อ งมี ข นาดไมใหญ จ นเกิน สมควร (บริ เ วณแขนและขาทั ้ง ด า นหนา และ
ดา นหลัง ตอ งไมเ กิน 1/4 ของแขนและขา บริเ วณลำตัว ดา นหนา ไมเ กิ น 1/4 ของลำตั ว และลำตั ว
ดา นหลังไมเกิน 1/4 ของแผนหลัง) ไมมีแผลเป นที่ดูนารังเกียจ และไมพบรองรอยการเจาะหู ทั้งนี้ใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาแลววาเหมาะสม ไมสงผลกระทบในเชิงลบตอภาพลักษณของ ทบ.
๒.11 ไมเคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเขาเปนขาราชการทหารมากอน
๒.12 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม , ไมอยูในสมณเพศ , ไมเปนผูที่มีหนี้สนิ ลนพน
ตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคำพิพากษาของศาล
๒.๑3 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ และไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการ

-3๒.14 ไมเปนผูที่เคยตองโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ ไมอยูในระหวางเปนผูตองหาในคดีอาญา ไมอยูในระหวางรอลงอาญา และไมอยูใน
ระหวางการประกันตัว
2.15 สำหรับผูมีประวัติคดีอาญา และไมกรอกลงในใบสมัครเขารับราชการและไมแจ ง
ขอเท็จจริงตอหนวยรับบรรจุตามความเปนจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ทบ. จะถือไดวาผูสมัครแจงขอมูล
อันเปนเท็จตอทางราชการตั้งแตแรก ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอ ทบ. ไดในภายหลัง ดังนั้น ทบ. จะ
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไมรับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได
๓. ขอกำหนด
๓.๑ ผูที่มีคุณวุฒิสูงกวาที่กำหนดไวในขอ 1 จะใชคุณวุฒิตางๆ ที่สูงกวานั้น มาเรียกรอง
สิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยูไมได
3.2 เมื่อ ผ า นการสอบคัดเลื อ ก ตรวจสอบประวั ติอ าชญากรรม , คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ,
หลักฐานทางทหาร และทำสัญญาเขารับราชการเปนขาราชการทหารต่ำกวาชั้นสัญญาบัตรแลวจะไดรับการบรรจุ
เขารับราชการเปนนายทหารประทวน ประจำเหลาทหารชาง โดยไดรับยศสิบตรี
3.3 เมื่อไดรับการบรรจุแตงตั้งยศตามขอ 3.2 แลว จะตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น ณ โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง หลังจากสำเร็จการฝกอบรมแลว จะไดรับการปรับยายไปรับ
ราชการในหนวยตางๆ ตามผลคะแนนในการฝกอบรม กรณีไมสำเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตร ดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม กองทัพบกจะดำเนินการปลดออกจากราชการในภายหลัง และเรียกชดใชคาเสียหาย / คาใชจาย ตาม
จำนวนที่จายจริง
3.4 หากตรวจพบภายหลังวาผูส มัครมีคุณ สมบัติขั ดตอระเบี ยบของกองทั พ บก และ
ประกาศรับ สมัคร ใหถือวาการบรรจุเขารับราชการเปนโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิ์ยกเลิกการบรรจุเขารับ
ราชการพรอมกับดำเนินคดีและเรียกใหชดใชคา เสียหาย / คาใชจาย ตามจำนวนที่จายจริง
3.5 หากผูสมัครดังกลาวไมชดใชคาเสียหายตามขอ 3.3 หรือ ๓.๔ ผูค้ำประกัน จะตอง
ชดใชคาเสียหาย / คาใชจาย ทั้งหมด
3.6 ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดำเนินการตรวจสอบ รอยสัก แผลเปน และรองรอยการเจาะ
หูตามขอ 2.9 และ 2.10 กอนการทดสอบสมรรถภาพรางกาย หากตรวจพบรอยสัก แผลเปน และรองรอย
การเจาะหู ที่ไมเปนไปตามที่กำหนด คณะกรรมการฯ จะไมอนุญาตใหเขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกาย
และภาควิชาการได และไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ได
๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร อัพโหลดรูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา
หากเปนทหารกองประจำการใหแตงกายเครื่องแบบตามสังกัด บุคคลทั่วไปสวมเสื้อคอปกสีขาว ตองเปนรูปถาย
ไวไมเกิน 3 เดือน และอัพโหลดหลักฐาน ดังนี้.๔.1 บัตรประจำตัวประชาชน
๔.2 ทะเบียนบานของผูสมัคร บิดา มารดา
๔.3 ใบสูติบัตร
๔.4 หลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของผูสมัคร บิดา มารดา
และใบมรณบัตรของ บิดา มารดา
๔.5 ทะเบียนสมรส หรือใบหยาของ บิดา มารดา
๔.6 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุวาสำเร็จการศึกษา(ระดับ ปวช. สาขาที่รับสมัคร)
๔.7 ใบสำคัญทางทหาร
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๔.7.๑ ผูที่อายุยังไมถึงเกณฑเขารับการตรวจเลือกทหาร ใชสำเนาหนังสือสำคัญ
(สด.๙) และตองมีรา งกายสมบูรณดี ไมขัดตอพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.7.๒ ผูที่ผานการเปนทหารกองประจำการ ใชสำเนาหนังสือสำคัญ (สด.๘) และ
หนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยตนสังกัด
๔.7.๓ ผูที่เปนทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเปนทหารกองหนุน ในวันที่
1 พฤษภาคม 2564 ใชสำเนาหนังสือสำคัญ (สด.๓) และหนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยตนสังกัด
๔.7.๔ ผูที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๓ – 5 จากหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
ใชสำเนาหนังสือสำคัญ (สด.๘) และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ
๔.7.๕ บุคคลพลเรือนที่ผานการตรวจเลือกทหารแลว ใชสำเนาใบรับรองผลการตรวจ
เลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓) รับเฉพาะผูที่ผลการตรวจเลือกระบุวาเปน
คนจำพวกที่ ๑
4.8 เอกสารการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ (ตามขอ 6.5)
4.9 หลักฐานขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดประจำการ ประจำป 2563 ครั้งที่ 1 ( 1 พ.ค. 63)
๕. การรับสมัคร
5.1 เปดรับสมัครทางอินเทอรเน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) https://engr.thaijobjob.com
ตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2564 เวลา08.00 น. ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 เวลา 16.30 น. จะปดรับ
รับสมัคร สำหรับผูที่สมัครในเวลาที่กำหนด หากเอกสารไมครบถวนสมบูรณ สามารถแกไขและยื่นเอกสารได
จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 เวลา 16.30 น. หากเอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวนตามกำหนดเวลาจะ
ไมมีสิทธิ์สอบ ทั้งนี้ผูสมัครตองศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทางอินเทอรเน็ตโดยละเอียด และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่แนะนำใหถูกตอง
๕.2 ผูสมัครตองชำระคาธรรมเนียมการสมัคร ซึ่งเปนคาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการ
ทางอินเตอรเน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) โดยนำแบบฟอรมชำระเงินไปชำระเงินผานทาง
เคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ 2564
๕.3 ประกาศรายชื่ อ ผูส มัครสอบ ฯ พร อ มพิ มพบัตรประจำตัว สอบได ตั้ง แตวั น ที่
1 มีน าคม 2564 ทางเว็ บ ไซต https://engr.thaijobjob.com , https://www.facebook.com/personneldiv
5.4 ผูสมัครสอบเขารับฟงคำชี้แจง และตรวจรอยสัก แผลเปน และรองรอยการเจาะหู
ตามขอ 2.9 และ 2.10 ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 รายงานตัว ณ โรงพละศึกษา กองบริการ กรมการทหารชาง
คายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแตเวลา 0830 (กรณีไมมารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือวา
สละสิทธิ์)
๖. การสอบและการใหคะแนน
๖.1 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ทาที่ใชในการทดสอบสมรรถภาพรางกาย จำนวน ๓ ทา
โดยใชเกณฑผานของกองทัพบก รอยละ 60 เฉพาะผูที่ผานการตรวจสอบรอยสัก แผลเปน และรองรอยการ
เจาะหูเทานั้น มีดังนี้.6.1.๑ ดันพื้น ๒ นาที
6.1.๒ ทาลุกนั่ง ๒ นาที
6.1.๓ วิ่ง 2 กิโลเมตร
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๖.2 สอบภาควิชาการ (๑๐๐ คะแนน)
๖.2.๑ ทฤษฏีชางตามสาขาวิชา (40 คะแนน)
6.2.2 วิชาทั่วไป
(45 คะแนน)
6.2.2.1 คณิตศาสตร
6.2.2.2 ภาษาไทย
6.2.2.3 ภาษาอังกฤษ
๖.2.3 วิชาทหาร
(15 คะแนน)
- ระเบียบกองทัพบก วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563
๖.3 สอบปฏิบัติตามสาขาวิชา (๖๐ คะแนน) เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ
(ภาคทฤษฎี) เทานั้น
๖.4 สอบสัมภาษณ (เกณฑ ผาน, ไมผาน) เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ
(ภาคทฤษฎี) เทานั้น สำหรับผูที่สอบสัมภาษณไมผาน ถือวาเปนผูที่มีคุณสมบัติไมครบถวนในการบรรจุเขารับ
ราชการตามหลักเกณฑของ กห. และ ทบ. โดยยึดถือผลการสัมภาษณของคณะกรรมการเปนที่สิ้นสุด
๖.๕ กำหนดใหคะแนนเพิ่มสำหรับผูที่สมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการ
ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้.๖.๕.๑ เปนบุตรทหาร ขาราชการและลูกจางประจำ สังกัด กองทัพบก ซึ่งประสบ
อัน ตรายทุ พพลภาพในขณะปฏิบัติห น าที่ห รือถูก ประทุ ษ ราย เพราะเหตุก ารณ ท ำการตามหน าที่ หรือตอ ง
บาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งไดรับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการ
หรือไดรับเงินคาทำขวัญ ตามขอ บังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยคนงานหรือบุตรของผูที่ไดรับ พระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกลาหาญ หรือเหรียญกลาหาญ เพิ่มให ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๖.๕.๒ เปนนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มคะแนนใหตามชั้น ปที่สำเร็จการฝกวิ ชาทหาร
กลาวคือ ชั้นปที่ ๓, ๔ และ ๕ จะเพิ่มให ๓, 6 และ 10 ใน ๑๐๐ คะแนน ตามลำดับ
๖.๕.๓ ผูที่เปนบุตรของทหาร ขาราชการ และลูกจางประจำ สังกัด กองทัพบก ที่ยัง
รับราชการ หรือเคยรับราชการใน กองทัพบกมากอน เวนที่เปนผูที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิด
บกพรองตอหนาที่ เพิ่มให ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน
๖.๕.๔ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจำการ เพิ่มให 10 ใน ๑๐๐ คะแนน
6.5.5 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63) เพิ่มให 15 ใน
100 คะแนน
๖.๕.๖ ลูกจางชั่วคราวลูกจางประจำ พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ที่ยังปฏิบัติงาน
ในกองทัพบก และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน กองทัพบก ตั้งแต ๒ ปขึ้นไป (เวนเปนผูที่ถูกปลดเนื่องจากมีความผิด
บกพรอง) เพิ่มให ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๖.๕.๗ ผูที่มีคุณ สมบั ติเขาหลักเกณฑไดรับ การเพิ่ม คะแนนจากหลักเกณฑ ขางตน
หลายขอ ใหเพิ่มคะแนนตามหลักเกณฑในขอที่ไดรับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงขอเดียว ยกเวน ผูที่มีคุณสมบัติ
เขาหลักเกณฑ ทั้งในขอ ๖.๕.๒ และ ๖.๕.๓ ใหเพิ่มคะแนนเทากับคะแนนที่ใหเพิ่มรวมกัน
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7. ทดสอบสมรรถภาพรางกาย วันที่ 10 มีนาคม 2564
7.1 รายงานตัว ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ตั้งแตเวลา 0530 (กรณีไมมารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือวาสละสิทธิ์)
7.2 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ณ สนามหนากองบัญชาการ กรมการทหารชาง
ตั้งแตเวลา ๐630 – 1630
7.3 การแตงกาย ชุดกีฬา รองเทากีฬา (เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาว , กางเกงขาสั้นสีดำ)
7.4 ทาที่ใชในการทดสอบสมรรถภาพรางกาย จำนวน ๓ ทา โดยใชเกณฑผานของ
กองทัพบก รอยละ 60 มีดังนี้
7.4.๑ ดันพื้น ๒ นาที
7.4.๒ ทาลุกนั่ง ๒ นาที
7.4.๓ วิ่ง ๒ กิโลเมตร
7.5 ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพรางกาย วันที่ 15 มีนาคม 2564 ผานชองทาง
https://www.facebook.com/personneldiv
๗.6 สอบภาควิชาการ (ภาคทฤษฏี) ในวันที่ 18 มีนาคม ๒๕64 การแตงกาย
เสื้อยืดแขนสั้นไมมีปก กางเกงวอรม รองเทากีฬา (กรณียังไมปลดประจำการแตงกายชุดเครื่องแบบ)
- เวลา 08.00 น.
ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวตอคณะกรรมการ
ณ โรงพลศึกษา กองพันบริการ กองบริการ กรมการทหารชาง
(หากไมมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือวาสละสิทธิ์)
- เวลา 12.๐0 น.
ผูสมัครสอบคัดเลือกเขาหองสอบ
ณ โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง
- เวลา 1๓.00 น.
เริ่มทำการสอบ (หากเขาหองสอบชากวาเวลาที่กำหนด
15 นาที จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ)
7.7 ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต
https://www.facebook.com/personneldiv
7.8 สอบสั ม ภาษณ ในวั น ที่ 29 - 30 มี น าคม 2564 (เฉพาะผู ที่ ผ า นการคั ดเลื อ ก
ภาควิชาการ) การแตงกาย เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดำ และรองเทาหุมสน (กรณียังไมปลด
ประจำการใหแตงกายชุดเครื่องแบบ)
- เวลา 08.00 – 08.30 น.
ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวตอคณะกรรมการ
ณ ลานรวมพล หนากองพันนักเรียน
โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง
- เวลา 08.30 – 16.00 น.
ผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับการสอบสัมภาษณ
ณ โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง
๗.9 สอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน ๒๕64 (เฉพาะผูที่ผานการคัดเลือก
ภาควิชาการ) การแตงกาย เสื้อคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดำ และรองเทาหุมสน หรือชุดชางตามสาย
งานฯ (กรณียังไมปลดประจำการใหแตงกายชุดเครื่องแบบ)
- เวลา ๐๘.๓๐ – 09.00 น.
รายงานตัวตอคณะกรรมการ พรอมรับฟงคำชี้แจง
ณ สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารชาง
- เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผูสมัครสอบคัดเลือกเขารับการสอบภาคปฏิบัติ
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7.10 ตรวจรางกาย ในวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลคา ยภาณุ รังษี
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (เฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกภาควิชาการ) การแตงกาย เสื้อยืดแขนสั้น ไมมีป ก
กางเกงวอรม รองเทากีฬา (กรณียังไมปลดประจำการแตงกายชุดเครื่องแบบ)
- เวลา 08.30 น. รายงานตัวตอคณะกรรมการ ณ โรงพยาบาลคายภาณุรังษี อำเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี พรอมรับฟงคำชี้แจง
๗.๑๑ ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดทาย ในวันที่ ๒๐ เมษายน 2564 ทางเว็ บไซต
https://www.facebook.com/personneldiv
๗.๑๒ หากจำนวนผูผานการสอบคัดเลือกตามขอ ๑.๑.๒, ๑.๒.๒, ๑.๓.๒, ๑.๔.๒ และ
๑.๕.๒ ไมครบตามจำนวนจะจัดบุคคลอะไหลของผูที่สอบคัดเลือกในขอ 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 และ
1.5.1 ที่จัดเรียงลำดับคะแนนแลวทดแทนตามสาขาชางที่สมัครสอบจนครบจำนวน
๗.13 รายงานตัวและทำสัญญา ในวันที่ 26 – 30 เมษายน 2563 เวลา ๐๘.๓๐ – 16.00 น.
ณ โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
8. การดำเนินการเมื่อประกาศผลสอบ
8.1 เมื่อประกาศผลสอบรอบวิชาการแลว หากผูสมัครไมเขารับการทดสอบในรอบตอไป
ถือวาสละสิทธิ์การสอบ
8.2 เมื่ อประกาศผลสอบรอบสุ ดท ายแลว หากผู สมั ค รไม มารายงานตัว ตามห ว งเวลา
ที่กำหนด ถือวาสละสิทธิ์การบรรจุเขารับราชการ และจะเรียกลำดับตอไปเขามารายงานตัวเพื่อบรรจุเขารับ
ราชการแทน
8.3 บุคคลอะไหลติดตอแจงยืนยันรับทราบผลการจัดลำดับการสอบไวดวย กรณีหากมี
บุคคลตัวจริงสละสิทธิ์จะไดแจงใหมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนทันที
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ไดที่ กองกำลังพล กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อำเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔ ตอ ๕๓๑๒๔, ๕๓๑๒๕ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็ บไซต
https://www.facebook.com/personneldiv
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2564

พลโท
( อนุสรณ ปญญะบูรณ )
เจากรมการทหารชาง
กองกำลังพล

พ.ท.................................ราง....................ม.ค. ๖๔
ส.ท. พิเชษฐฯ
พิมพ/ทาน..............ม.ค. ๖๔
พ.อ...............................ตรวจ...................ม.ค. ๖๔

