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ประกาศกรมการทหารชาง 
เรื่อง  รับสมัครทหารกองหนุน เขารับราชการเปนนายทหารประทวน (โควตาประจำป) 

------------------------------------ 

        ดวย  กรมการทหารชาง  มีความประสงครับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเขารับ
ราชการ เปนนายทหารประทวน  (อัตรา สิบเอก)  ประจำปงบประมาณ 2564 จำนวน 8 อัตรา  โดยมี
หลักเกณฑและรายละเอียดดังนี้.- 

 ๑. ตำแหนงสายงานที่เปดรับสมัคร ดังนี้ 
 ๑.๑ ตำแหนง เสมียน      จำนวน 2 อัตรา  
  1.1.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1    จำนวน 1 อัตรา 
  1.1.2 ทหารกองประจำการท่ีขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63) จำนวน 1 อัตรา 
 1.2 ตำแหนง นายสิบขาวกรอง  
   (ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63)) จำนวน 1 อัตรา   
 ๑.3 ตำแหนง ชางกลโรงงาน (ทหารกองหนุนประเภทที่ 1) จำนวน 1 อัตรา   
 1.4 ตำแหนง ชางไฟฟา     จำนวน 2 อัตรา   
  1.4.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1    จำนวน 1 อัตรา 
  1.4.2 ทหารกองประจำการท่ีขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63) จำนวน 1 อัตรา 
 ๑.5 ตำแหนง ชางกอสราง     จำนวน 2 อัตรา   
  1.5.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1    จำนวน 1 อัตรา 
   1.5.2 ทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63) จำนวน 1 อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติของผูสมัคร 
   ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   ๒.๑.๑ เปนบุคคลเพศชาย มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๓0 ป           
(พ.ศ.2564 ลบ พ.ศ.เกิด)   
    ๒.๑.๒ ผูสมัครตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบ กห. วาดวยการกำหนด
สัญชาติของผูที่จะบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรประจำการ นายทหารประทวนประจำการ หรือ
พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. 2557 
    ๒.๑.๓ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข 
    ๒.๑.๔ งดรบับรรจุ นายสิบกองหนุนที่มยีศ จาสิบตรี - จาสิบเอก  
     ๒.๑.๕ งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2543 ซึ่งจะตองเขารับการตรวจ
เลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
    2.1.6 งดรับสมัครผูที่อยูระหวางการผอนผันเขารับการตรวจเลือกเพื่อเขารับ
ราชการทหารกองประจำการ 
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    2.1.7 มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดรางกายเหมาะแกการเปนทหาร 
ไมเปนโรคหรือมีความพิการ หรือมีสภาพรางกายและจิตใจ ซึ่งไมสามารถรับราชการทหารไดตามกฎกระทรวง
ฉบับที่  ๗๔   (พ.ศ.๒๕๔๐)   และกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๗๖   (พ.ศ.๒๕๕๕)   ออกตามความในมาตรา  ๔๑ 
แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗   โดยมีความสูงตั้งแต  160  ซม.  ข้ึนไป  มีขนาดรอบอก  
75  ซม. ข้ึนไป (ในเวลาหายใจออก) และมีน้ำหนักตัว ไมนอยกวา 48 กก. และไมอยูในภาวะอวน (Obesity) 
ซึ่งมีคาดัชนีความหนาแนนของรางกาย (Body Mass Index) ตั้งแต 30 กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป 
    ๒.1.8 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการขอแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวน     
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
    ๒.1.9 ไมมีรอยสัก หรือแผลเปนท่ีดูนารังเกียจ ไมมีรองรอยการเจาะหู ท้ังนี้ใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัครฯ 
    2.1.9.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อนุโลมใหผูที่มีรอยสักในรมผาซึ่งมอง
ไมเห็นไดจากภายนอกเมื่อแตงกายชุดกีฬา (เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น กางเกงกีฬาขาสั้น ถุงเทาและรองเทากีฬา) 
หรือวัดระยะจากขอศอก หรือหัวเขาขึ้นไปถึงบริเวณที่มีรอยสักไดระยะนอยกวา 6 นิ้ว หากมีรอยสักในรมผา
นอกเหนือจากขางตน ตองมีขนาดไมใหญจนเกินสมควร (บริเวณแขนและขาทั้งดานหนาและดานหลังตองไม
เกิน 1/4 ของแขนและขา บริเวณลำตัวดานหนาไมเกิน 1/4 ของลำตัว และลำตัวดานหลังไมเกิน 1/4          
ของแผ นหลัง ) ไมม ีแผลเปนที ่ด ูนารังเกียจ และไมพบรองรอยการเจาะหู ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาแลววาเหมาะสมไมสงผลกระทบในเชิงลบตอภาพลักษณของ ทบ. 
    2.1.9.2 ทหารกองประจำการที่ขอเล่ือนปลด ครั้งที่  1 (1 พ.ค. 63) 
อนุโลมใหผูที่มีรอยสักในรมผา ซึ่งมองไมเห็นจากภายนอก เม่ือแตงกายเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ
แขนยาว ทั้งนี้รอยสักในรมผา ตองมีขนาดไมใหญจนเกินสมควร (บริเวณแขนและขาทั้งดานหนาและ
ดานหลังตองไมเกิน 1/4 ของแขนและขา บริเวณลำตัวดานหนาไมเกิน 1/4 ของลำตัว และลำตัว
ดานหลังไมเกิน 1/4 ของแผนหลัง) ไมมีแผลเปนที่ดูนารังเกียจ  และไมพบรองรอยการเจาะหู ทั้งนี้ใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาแลววาเหมาะ ไมสงผลกระทบในเชิงลบตอภาพลักษณของ ทบ. 
    ๒.๑.10 ไมเคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคดัเลือกเขาเปนขาราชการมากอน 
    ๒.๑.11 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม, ไมอยูในสมณเพศ, ไมเปนผูท่ีมีหนี้สิน
ลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคำพิพากษาของศาล 
    ๒.๑.๑2 ไมเปนผู เคยถูกลงโทษ  ใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรอืหนวยงานอ่ืนของรัฐ และไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการ 
    ๒.๑.๑3 ไมเปนผูที่เคยตองโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวน
ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ ไมอยูในระหวางเปนผูตองหาในคดีอาญา ไมอยูในระหวางรอลงอาญา และ
ไมอยูในระหวางการประกันตัว   
    2.1.14 สำหรับผูมีประวัติคดีอาญา  และไมกรอกลงในใบสมัครเขารับราชการและ
ไมแจงขอเท็จจริงตอหนวยรับบรรจุตามความเปนจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ทบ. จะถือไดวาผูสมัครแจง
ขอมูลอันเปนเท็จตอทางราชการตั้งแตแรก ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอ ทบ. ไดในภายหลัง ดังนั้น ทบ. 
จะสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาอาจไมรับบรรจุหรอืยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได 
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  ๒.๒ คณุสมบัติเฉพาะตำแหนง 
    2.2.1 ผูสมัครตำแหนง เสมียน ตามขอ ๑.๑.1 เปนทหารกองหนุนประเภท 1 มี
ความรูไมต่ำกวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัตงิานในหนาที่ 
    2.2.2 ผูสมัครตำแหนง เสมียน ตามขอ 1.1.2 เปนทหารกองประจำการที่ขอเลื่อน
ปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63)  มีความรูไมต่ำกวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา ตามแผนการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
    ๒.๒.3 ผูสมัครตำแหนง นายสิบขาวกรอง ตามขอ 1.2 เปนทหารกองประจำการที่
ขอเลื่อนปลด ครั้งที่  1 (1 พ.ค. 63) มีความรูไมต่ำกวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา        
ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
    2.2.4 ผูสมัครตำแหนง ชางกลโรงงาน  ตามขอ 1.3  เปนทหารกองหนุนประเภท 1 
มีความรูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซอมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล, ซอมบำรุง
เครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของกับชางกลโรงงาน  ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
    2.2.5 ผูสมัครตำแหนง ชางไฟฟา ตามขอ 1.4.1 เปนทหารกองหนุนประเภท 1    
มีความรูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขางานอิเล็กทรอนิกส, ไฟฟากำลัง 
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับชางไฟฟา ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
    2.2.6 ผูสมัครสายงาน ชางไฟฟา ตามขอ 1.4.2 เปนทหารกองประจำการที่ขอ
เลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63) มีความรูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
สาขางานอิ เล็กทรอนิกส , ไฟฟากำลัง หรือสาขาวิชาที่ เก่ียวของกับชางไฟฟา ตามแผนการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
    2.2.7 ผูสมัครตำแหนง ชางกอสราง  ตามขอ 1.5.1  เปนทหารกองหนุนประเภท 1 
มีความรูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชา การกอสราง สาขางานกอสราง, โยธา, สถาปตยกรรม หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับชางกอสราง  ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
    2.2.8 ผูสมัครตำแหนง ชางกอสราง  ตามขอ 1.5.2  เปนทหารกองประจำการที่ขอ
เลื่อนปลด ครั้งที่ 1 (1 พ.ค. 63) มีความรูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชา การกอสราง สาขางาน
กอสราง, โยธา, สถาปตยกรรม หรือสาขาวิชาที่ เ ก่ียวของกับชางกอสราง  ตามแผนการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  2.3 ผูสมัครไมสามารถใชคุณวุฒิสูงกวาที่กำหนดไวในประกาศฉบับนี้เพ่ือเรียกรองสิทธิ์ใน
การไดรับการแตงตั้งหรือเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ใหแตกตางไปจากที่กำหนดไวในประกาศฉบับนี้ 
     2.4 หากตรวจพบภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติขัดตอระเบียบของกองทัพบก และ
ประกาศรับสมัคร ใหถือวาการบรรจุเขารับราชการเปนโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิ์ปลดออกจากราชการใน
ภายหลังได พรอมกับดำเนินคดีและเรียกใหชดใชคาเสียหาย / คาใชจาย ตามจำนวนท่ีจายจรงิ 
  2.5 หากผูสมัครดังกลาวไมชดใชคาเสียหายตาม ขอ 2.4 ผูค้ำประกันจะตองชดใช
คาเสียหาย / คาใชจาย ท้ังหมด  
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 ๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองนำหลักฐานท่ีครบถวนมาแสดง
ในวันสมัครดวยตนเอง และนำฉบบัจรงิมาแสดงดวย ดังนี้.- 
  ๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน  ๒  ฉบับ  
  ๓.๒ สำเนาทะเบียนบานของผูสมัคร  บิดา  มารดา         อยางละ ๒  ฉบับ 
   ๓.๓ สำเนาใบสูติบัตร             จำนวน  ๒  ฉบับ 
  ๓.๔ หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน  การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผูสมัคร  บิดา และมารดา 
ใบมรณบัตรของ บิดา และมารดา                     จำนวน  ๒  ฉบับ 
  ๓.๕ สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยาของ บิดา และมารดา       จำนวน  ๒  ฉบับ 
  ๓.๖ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศกึษาที่ระบุวาสำเร็จการศึกษา       จำนวน  ๒  ฉบับ   
  ๓.๗ รปูถายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ         จำนวน  3  รูป 
  ๓.๘ ใบสำคัญทางทหาร            จำนวน  ๒  ฉบับ 
   ๓.๘.๑ ผูที่อายุยังไมถึงเกณฑเขารับการตรวจเลือกทหาร ใชสำเนาหนังสือสำคัญ  
(สด.๙) พรอมฉบับจรงิ  
   ๓.๘.๒ ผูที่ผานการเปนทหารกองประจำการ ใชสำเนาหนังสือสำคัญ (สด.๘) และ
หนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยตนสังกัดสุดทาย 
   ๓.๘.๓ ผูที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปท่ี ๓ – ๕ จากหนวยบัญชาการรักษา
ดินแดนใชสำเนาหนังสือสำคัญ (สด.๘) และหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ   
  3.9 สำเนาเอกสารการขอรับสทิธิคะแนนเพิ่มพิเศษ (ตามขอ 4.5)  จำนวน  2  ฉบับ 
  3.10 หลักฐานขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ประจำป 2563 ครั้งท่ี 1 

 ๔. การสอบและการใหคะแนน 
  ๔.1 สอบวิชาการ (๑๐๐ คะแนน) 
   ๔.1.๑ ตำแหนง เสมียน และ นายสิบการขาวกรอง (ตามขอ 1.1 และ 1.2)  
    ๔.1.๑.๑ ระเบียบกองทัพบก  
              วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2563   25  คะแนน 
    ๔.1.๑.๒ ภาษาไทย         ๒๕  คะแนน 
    ๔.1.๑.๓ ภาษาอังกฤษ        ๒5  คะแนน 
    4.1.1.4 คณิตศาสตร        25  คะแนน 
   ๔.1.๒ สายงาน ชางกลโรงงาน ,ชางไฟฟา และชางกอสราง (ตามขอ 1.3 – 1.5)   
    ๔.1.2.๑ ทฤษฎีชางตามสาขาวิชา    25  คะแนน 
    ๔.1.2.๒ ภาษาไทย      ๒5  คะแนน 
    ๔.1.2.๓ ภาษาอังกฤษ     ๒๕  คะแนน 
    4.1.2.4 คณิตศาตร     25  คะแนน 
  ๔.2 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ทาที่ใชในการทดสอบสมรรถภาพรางกาย จำนวน ๓ ทา ดังนี้.- 
   4.2.๑ ดันพ้ืน ๒ นาที  
   4.2.๒ ทาลุกนั่ง ๒ นาที  
    4.2.๓ วิ่ง ๒ กิโลเมตร 
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  ผูสมัครสอบจะตองเขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกายให ครบทุกขัน้ตอน และปฏิบัติ
ใหถูกตองตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด จึงจะไดรบัการบันทึกคะแนน โดยใชเกณฑการใหคะแนน
ตามท่ีกองทัพบกกำหนด และจะนำมาคิดเปนคะแนนจำนวน 10 คะแนน เพ่ือรวมกับคะแนนในรอบตอไป  
  ๔.3 สอบปฏิบัตติามสาขาวิชา (๖๐ คะแนน) เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ เทาน้ัน 
  ๔.4 สอบสัมภาษณ (เกณฑ ผาน, ไมผาน) เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือกภาควิชาการ 
เทานั้น สำหรับผูที่สอบสัมภาษณไมผาน ถือวาเปนผูที่มีคุณสมบัติไมครบถวนในการบรรจุเขารับราชการตาม
หลักเกณฑของ กห. และ ทบ. โดยยึดถือผลการสัมภาษณของคณะกรรมการเปนที่สิ้นสุด 
  4.5 กำหนดใหคะแนนเพิ่มสำหรับผูที่สมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับ
ราชการ  ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังน้ี.- 
   4.๕.๑ เปนบุตรทหาร ขาราชการและลูกจางประจำ สังกัด กองทัพบก ซึ่งประสบ
อันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหนาที่หรือถูกประทุษราย เพราะเหตุการณทำการตามหนาที่ หรือตอง
บาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งไดรับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการ 
หรือไดรับเงินคาทำขวัญ ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยคนงานหรือบุตรของผูที่ไดรับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกลาหาญ หรือเหรียญกลาหาญ เพ่ิมให ๑๐ คะแนน 
   4.๕.๒ เปนนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มคะแนนใหตามชั้นสูงสุดที่สำเร็จการฝกวิชาทหาร
กลาวคือ ชั้นปที่ ๓, ๔ และ ๕ จะเพ่ิมให ๓, 6 และ 10  คะแนน ตามลำดับ 
   4.๕.๓ ผูที่เปนบุตรของทหาร  ขาราชการ  และลูกจางประจำ  สังกัด กองทัพบก     
ที่ยังรับราชการ หรือเคยรับราชการใน กองทัพบก มากอน เวนท่ีเปนผูที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมี
ความผิดบกพรองตอหนาที่ เพิ่มให ๒ คะแนน 
   4.๕.๔ ทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการกองประจำการ เพ่ิมให 10 คะแนน 
   4.5.5 ทหารกองประจำการ ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดประจำการ ประจำป 2563 
ครั้งท่ี 1 ( 1 พ.ค. 63) เพ่ิมให 15 คะแนน 
   4.๕.6 ลูกจางชั่วคราว ลูกจางประจำ พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ที่ยัง
ปฏิบัติงานในกองทัพบก และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน กองทัพบก ตั้งแต ๒ ปข้ึนไป เพ่ิมให ๕ คะแนน 
   4.๕.7 ผูท่ีมีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑไดรับการเพ่ิมคะแนนจากหลักเกณฑขางตน
มากกวา 1 ขอ ใหเพิ่มคะแนนใหตามหลักเกณฑในขอที่ไดรับคะแนนเพ่ิมสูงสุดเพียงขอเดียว ยกเวน ผูที่มี
คุณสมบัติเขาหลักเกณฑทั้งในขอ 4.๕.๒ และ 4.๕.๓ ใหเพ่ิมคะแนนเทากับคะแนนที่ใหเพิ่มในขอ 4.5.2 และ 
4.5.3 รวมกัน 
 
 ๕. การรับสมัคร  
      5.1 สมัครดวยตนเอง ตั้งแตวันที่ 3 - 13 พฤษภาคม 2564 ตั้งแตเวลา ๐๙๐๐  –      
๑130 และ 1300  – 1600 (เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ) ณ สโมสรนายทหาร
ประทวน กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแตงกาย เสื้อยืดแขนสั้นไมมีปกสี
ขาว กางเกงวอรม รองเทากีฬา      
      5.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  ทางเว็บไซตของ
กรมการทหารชาง (http://www.engrdept.com และ https://www.facebook.com/personneldiv) 
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 ๖. กำหนดวันสอบคัดเลือก 
  6.1 สอบภาควิชาการในวันที่ 18 พฤษภาคม  ๒๕64 การแตงกาย  เสื้อยืดแขนสั้น       
ไมมีปก กางเกงวอรม รองเทากีฬา 
   - เวลา 10.00 น. ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวตอคณะกรรมการ 
      ณ โรงพลศึกษา กองพันบริการ กองบริการ กรมการทหารชาง 
      (หากไมมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือวาสละสิทธิ์) 
   - เวลา 13.๐0 น. ผูสมัครสอบคัดเลือกเขาหองสอบ 
      ณ โรงเรยีนทหารชาง กรมการทหารชาง 
   - เวลา 1๓.30 น. เริ่มทำการสอบ (หากเขาหองสอบชากวาเวลาที่กำหนด  

15 นาที จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ) 
  6.2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564           
ทางเว็บไซต (http://www.engrdept.com และ https://www.facebook.com/personneldiv) 
  6.3 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย วันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะผูที่สอบผานการ
ทดสอบภาควิชาการ) ณ สนามหนากองบัญชาการ กรมการทหารชาง ตั้งแตเวลา 0600 เปนตนไป  
     6.3.1 รายงานตวั ณ สโมสรนายทหารประทวน คายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัด
ราชบุร ีตั้งแตเวลา 0530 (กรณีไมมารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือวาสละสิทธิ์) 
     6.3.2 การแตงกาย  ชุดกีฬา รองเทากีฬา (เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาว , กางเกง  
ขาสั้นสีดำ) 
   6.3.3 ทาที่ใชในการทดสอบสมรรถภาพรางกาย จำนวน ๓ ทา โดยใชเกณฑการให
คะแนนของกองทัพบก มีดังนี้  
    6.3.3.1 ดันพ้ืน   ๒   นาที  
    6.3.3.2 ทาลุกนั่ง ๒   นาที  
     6.3.3.3 วิ่ง   ๒   กิโลเมตร  
  6.4 สอบสัมภาษณ  ในวันที่  27 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะผูที่ผานการคัดเลือก          
ภาควิชาการ) การแตงกาย เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดำ และรองเทาหุมสน  
   - เวลา 08.00 – 08.30 น.  ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวตอคณะกรรมการ 
       ณ ลานรวมพล หนากองพันนักเรียน  

โรงเรยีนทหารชาง กรมการทหารชาง 
   - เวลา 08.30 – 16.00 น. ผูสมัครสอบคดัเลือกเขารับการสอบสัมภาษณ 
       ณ โรงเรยีนทหารชาง กรมการทหารชาง 
  6.5 สอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕64 การแตงกาย เสื้อคอปกแขนสั้นสีขาว 
กางเกงขายาวสีดำ และรองเทาหุมสน หรอืชุดชางตามสายงานฯ (กรณียังไมปลดประจำการใหแตงกายชุดเครื่องแบบ) 
   - เวลา ๐๘.30 – 09.00 น.  รายงานตัวตอคณะกรรมการ พรอมรับฟงคำชี้แจง 
       ณ สโมสรนายทหารประทวน  กรมการทหารชาง 
   - เวลา 09.00 – 16.00 น. ผูสมัครสอบคดัเลือกเขารับการสอบภาคปฏิบัติ 
  6.6 ตรวจรางกาย  ในวันที่  31 พฤษภาคม 2564  ณ  โรงพยาบาลคายภาณุรังษี 
อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี เวลา 08.30 น. (เฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกภาควิชาการ)  การแตงกาย เสื้อยืด
แขนสั้นไมมีปก กางเกงวอรม  รองเทากีฬา 
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  ๖.๗ ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดทาย ในวันที่  2 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต 
(http://www.engrdept.com และ https://www.facebook.com/personneldiv) 

  6.๘ หากกรณีตำแหนง ขอ 1.1.2, 1.4.2 และ 1.5.2 ไมมีผูสมัครสอบหรือมีคุณสมบัติ           
ไมครบถวนจะพิจารณาใหกับทหารกองหนุนประเภท 1 ทดแทนตามสาขาชางท่ีสมัครสอบ และ กรณีตำแหนง 
ขอ 1.2 หากไมมีผูสมัครสอบหรือมีคุณสมบัติไมครบถวนจะพิจารณาจากบุคคลอะไหลในขอ 1.1.2 ทดแทน
เปนลำดับแรก และบุคคลอะไหลในขอ 1.1.1 ทดแทนในลำดับถัดไป ตามลำดับจนครบจำนวน 
   
 
 
  
    ประกาศ    ณ    วันท่ี            เมษายน    พ.ศ. ๒564 
 
 
                              พลโท  

                               (สุทิน    เบ็ญจวิไลกุล) 
                             เจากรมการทหารชาง  
 
กกพ.  
 
 
 
 

พ.ท................................. ราง....................เม.ย. ๖๔ 

ส.ท. พิเชษฐ ฯ      พิมพ/ทาน...............เม.ย. ๖๔ 

พ.อ................................ตรวจ....................เม.ย. ๖๔ 


