
 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลอืก 

บุคคลพลเรอืน ทหารกองหนุน 

เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 (โควตาประจ าปี) 

(ภาควิชาการ) 



ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติ 
 ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ มารายงานตัวเพ่ือสอบคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป ดังนี้.- 

1.การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 8 ม.ค. 62 
- รายงานตัว  เวลา  0600  ณ  สโมสรนายทหารประทวน   กรมการทหารช่าง   

 - เริ่มท าการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เวลา 0630 เป็นต้นไป แบ่งเป็น 3 สถานี ได้แก่ 
  -> ดันพื้น 2 นาที  
  -> ลุกนั่ง 2 นาที  
  -> วิ่ง 2 กิโลเมตร  
 - สิ่งที่ต้องน ามา 
  -> ปากกา -> บัตรประจ าตัวประชาชน  -> บัตรประจ าตัวสอบ   
 - การแต่งกาย   

-> เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปกสีขาว กางเกงวอร์มสีด า และรองเท้ากีฬา 

2. การตรวจสอบประวัตอิาชญากรรม และพิมพ์ลายนิ้วมือ วันที่ 8 ม.ค. 62 
 - รายงานตัว เวลา 1300 ณ สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารช่าง 
 - สิ่งที่ต้องน ามา 
  -> ปากกา  -> ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ   

-> บัตรประจ าตัวสอบ -> เงินสด 200 บาท (เตรียมให้พอดี)   
 - การแต่งกาย   

-> เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปกสีขาว กางเกงวอร์มสีด า และรองเท้ากีฬา 

3. การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 ม.ค. 62 
 - รายงานตัว เวลา 0800 ณ ลานรวมพล หน้ากองพันนักเรียน โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 
      (หากไม่มาตามเวลาที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ) 
 - สิ่งที่ต้องน ามา 
  -> ปากกา -> บัตรประจ าตัวประชาชน  -> บัตรประจ าตัวสอบ 
  -> แฟ้มน าเสนอผลงาน/ความสามารถพิเศษ เพ่ือน าเสนอให้กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
 - การแต่งกาย   

-> เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้น กางเกงขายาวโทนสีสุภาพ  (งดกางเกงยีนส์) และรองเท้าหุ้มส้น 

4. การสอบปฏิบัติ วันที่ 10 ม.ค. 62 
 - รายงานตัว เวลา   0800   ณ   สโมสรนายทหารประทวน   กรมการทหารช่าง 
      (หากไม่มาตามเวลาที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ) 
 - สิ่งที่ต้องน ามา 
  -> ปากกา -> บัตรประจ าตัวประชาชน  -> บัตรประจ าตัวสอบ   
 - การแต่งกาย   

-> เสื้อเชิ้ตคอปก กางเกงขายาวโทนสีสุภาพ  (งดกางเกงยีนส์) และรองเท้าหุ้มส้น หรือ 
    ชุดช่างตามสาขางาน 
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5.การตรวจร่างกาย วันที่ 11 ม.ค. 62 
 - รายงานตัว เวลา 0830  ณ  โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 
      (หากไม่มาตามเวลาที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ) 
 - สิ่งที่ต้องใช้ 
  -> ปากกา   -> บัตรประจ าตัวประชาชน  
  -> บัตรประจ าตัวสอบ  -> เงินสด 690 บาท (เตรียมให้พอดี) 
 - การแต่งกาย   

-> เสื้อเชิ้ตคอปก กางเกงขายาวโทนสีสุภาพ  (งดกางเกงยีนส์) และรองเท้าหุ้มส้น 
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