
 

ประกาศผลสอบคัดเลือก 

ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน 

คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ 

เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 



 

 ก ำหนดกำรรำยงำนตัวและท ำสัญญำ 
 1. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและพิมพ์ลายนิ้วมือ  วันที่  20 – 23  เมษายน  2563  
ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณรุังษี เวลา 08.30 น. มีรายละเอยีดดังนี ้
 

ก าหนดการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและพิมพล์ายนิ้วมอื 
วันที่ 20 เม.ย. 63 ต าแหน่ง ช่างยนต ์และบุคคลอะไหล ่
วันที่ 21 เม.ย. 63 ต าแหน่ง ช่างไฟฟา้ และบุคคลอะไหล ่
วันที่ 22 เม.ย. 63 ต าแหน่ง ช่างก่อสร้าง และบุคคลอะไหล่ 

วันที่ 23 เม.ย. 63 
ต าแหน่ง ช่างกลโรงงาน และบุคคลอะไหล ่

ต าแหน่ง ช่างเชื่อม และบุคคลอะไหล ่
 
  - สิ่งที่ต้องน ามา 
     => ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  1  ฉบับ   => ค่าใช้จ่าย คนละ 200 บาท   

   => บัตรประจ าตัวสอบ     => ปากกา 
 

 2. รายงานตัว และท าสญัญา วันที่ 20 – 24 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนทหารช่าง 
กรมการทหารช่าง เวลา 08.30 น. มีรายละเอยีดดังนี ้
 

ก าหนดการรายงานตัว และท าสญัญา 

วันที่ 20 เม.ย. 63 
ต าแหน่ง ช่างกลโรงงาน 

ต าแหน่ง ช่างก่อสร้าง (ล าดับที่ 1 - 14) 

วันที่ 21 เม.ย. 63 
ต าแหน่ง ช่างก่อสร้าง (ล าดับที่ 15 - 45) 

ต าแหน่ง ช่างเชื่อม (ล าดับที่ 1 - 9) 

วันที่ 22 เม.ย. 63 
ต าแหน่ง ช่างเชื่อม (ล าดับที่ 10 - 12) 

ต าแหน่ง ช่างไฟฟา้  
ต าแหน่ง ช่างยนต์ (ล าดับที่ 1 - 6) 

วันที่ 23 เม.ย. 63 ต าแหน่ง ช่างยนต ์(ล าดับที่ 7 - 36) 
วันที่ 24 เม.ย. 63  บุคคลอะไหล่ทุกต าแหนง่ 

 
 
 



 
- 2 – 

 
ค ำแนะน ำกำรปฏิบัติ 

๑. ผู้ที่ไมส่ามารถมารายงานตัวท าสญัญาตามวัน – เวลา ที่ก าหนด ให้แจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถ 
มาได้ ที่เบอร์โทรศัพท์ 081 - 0070661 (พ.อ. สุขสันติ์ ไชยมงคล) และต้องมารายงานตัวท าสัญญา 
ภายในวันที ่24 เมษายน 2563  มฉิะนั้นจะถอืว่าสละสิทธิ ์  และจะท าการ  เรยีกบุคคลอะไหล่มา
ท าสญัญาบรรจุแทน 

        2. การแต่งกาย เสื้อเชิต้สีขาวแขนสั้น กางเกงขายาวสีด า รองเทา้หุ้มส้น ส าหรับทหารทีย่ังไม่
ปลดประจ าการ แต่งกาย ชุดเครื่องแบบ 

3. บุคคลอะไหล่ ไม่ต้องท าสญัญาค้ าประกัน 

4. ส าหรับบุคคลที่มีผลตรวจสอบพบประวัติอาชญากรรม หรือคดีอาญาที่ขัดต่อการ รับ
ราชการ  หรือระเบียบการรับสมัครของกรมการทหารช่าง   จะถูกยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการ 
และจะท าการเรียกบุคคลอะไหล่มาท าสัญญาบรรจุแทนต่อไป 

๕. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขอให้ผู้สมัครทุกคน  
รวมถึงญาติ  และผู้ติดตาม  สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  หากตรวจพบว่าผู้สมัครไม่สวมใส่
หน้ากากอนามัย ทางเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้ามารายงานตัว 

 



๑. บัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร ๔

๒. ทะเบียนบานของผูสมัคร ๔

๓. ทะเบียนบานบิดา - มารดา ๔

๔. ใบสมรส - หยา ของ บิดา มารดา ๔

๕. ใบมรณบัตรของ บิดา มารดา ๔

๖. สูติบัตรผูสมัคร ๔

๗. หลักฐานอื่นๆ เชน การเปลี่ยนชื่อ - สกุล ๔

๘. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ๔

๙. หนังสือสําคัญ สด.๓ , สด.๘ , สด.๙ หรือ สด.๔๓ ๔

๑๐. หนังสือรับรองความประพฤติจากหนวยครั้งสุดทาย (เฉพาะกรณี ๔

     รับหรือเคยรับราชการทหารกองประจําการ) หรือใบแสดงวิทยฐานะ 

     (เฉพาะกรณสีําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 3 - 5)
๑๑. อากรแสตมป ดวงละ ๕ บาท จํานวน ๑๐ ดวง

๑๒. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตา ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน 6 รูป

๑๓. ผูค้ําประกัน  - ขาราชการทหาร หรือ 

13.1 กรณีผูค้ําประกัน (โสด) ตํารวจ ชั้นสัญญาบัตร

     - บัตรประจําตัวขาราชการของผูค้ําประกัน ๒ ขึ้นไป หรือ

     - ทะเบียนบานของผูค้ําประกัน ๒ ขาราชการระดับ ซี 3 ขั้นไป

     - หนังสือรับรองความเปนโสด (ออกโดยหัวหนาสวนราชการ)  - อายุไมเกิน 57 ป 

        จํานวน 2 ฉบับ  - หนังสือรับรองความเปนโสด

     - เอกสารอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ เปนตน ๒ และหนังสือยินยอมของ

13.2 กรณีผูค้ําประกัน (สมรส) คูสมรส ใชฉบับจริง

     - บัตรประจําตัวขาราชการของผูค้ําประกัน ๒  - กรณีหยา หรือคูสมรส

     - ทะเบียนบานของผูค้ําประกัน ๒ ถึงแกกรรม ถือวามีสถานภาพ

     - บัตรประชาชนคูสมรสของผูค้ําประกัน ๒ โสด ตองมีหนังสือรับรอง

     - ทะเบียนบานคูสมรสของผูค้ําประกัน ๒ ความเปนโสด

     - ทะเบียนสมรส ๒

     - เอกสารอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ เปนตน ๒

     - หนังสือคํารับรองความยินยอมของคูสมรส จํานวน 2 ฉบับ

ตารางหลักฐานการรายงานตัวทําสัญญาทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

หลักฐานที่ตองสงและทําสัญญา สําเนา หมายเหตุ

 เขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจําปงบประมาณ 2563





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 

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

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1001 นาย กิตติพันธ ออนแสง

1005 นาย สุรวัฒน วิสโยภาส

1007 นาย จาตุรงค นาทสูงเนิน

1008 นาย สุทัศน วงศบัณฑิตย

1009 นาย ชุติพงศ คงสกุล

1010 นาย จุรินทร มวงกอเก้ือ

1012 นาย ธนวัฒน พุกขํา

1015 นาย ธนวีร ปบัว

1016 นาย กิตติศักดิ์ เหลืองออน

1020 นาย เอกรินทร ไชยยา

1021 นาย มานพ ไชยสงค

1022 นาย ภานุพงษ บุญโต

1023 นาย วรชาติ สนม

1029 นาย ยิ่งยง พันธุงาม

1030 นาย นันทเดช ฉันสิมา

1036 นาย ภูริเดช อินทรเดช

1043 นาย เกรียงไกร ซุมทรัพย

1045 นาย ณัฐพล รุงสวาง

1049 นาย ธวัชชัย กงทอง

1052 นาย ธวัชชัย จินตะ

1054 นาย ศราวุธ บุตตาแสง

1055 นาย ณพล ศรีโสภา

1059 นาย พัชรพล สืบดา

1071 นาย มงคล คําดี

1075 นาย จิรวัฒน แกวประดิษฐ

1081 นาย กุลพงษ จันทินมาธร

1076 นาย ชาญณัฏฐ กล่ําเทศ อะไหล 1

1050 นาย ชัยยุทธ ยอยฝอย อะไหล 2

1063 นาย สหัสวรรษ วงคสาธิกุล อะไหล 3

1024 นาย วุฒิชัย ศิริมา อะไหล 4

1031 นาย กิตติภพ บูรณารมย อะไหล 5

1032 นาย นัฐวุฒิ จูมเกตุ อะไหล 6

ตําแหนง ชางกล

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

หมายเลข ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



2002 นาย อนุศาสตร คําทอง

2005 นาย ธนวรรธน ดํารงคผาติพงศ

2012 นาย ปุริมพล ศรีการุณ

2013 นาย วัชระ จันทรแกววงค

2017 นาย หัสนัย ประมูปถัมภ

2018 นาย ภูวดล สุวรรณลือ

2019 นาย เสฏฐวุฒิ ตูประทุม

2023 นาย ชาตรี โคฮุด

2024 นาย จิรวัฒน อินผูก

2029 นาย ชัยพัทธิ์ จินดาสมุทร

2030 นาย อภิศักดิ์ กองแกน

2031 นาย ภาณุพงค ไขขาว

2032 นาย กิตติคณุ หนูสอน

2036 นาย ธนภัทร ควรฟุง

2039 นาย นพดล มีมานะ

2043 นาย ปยังกูร คืดนอก

2045 นาย ศราวุธ คงตอง

2050 นาย กฤษฎา ทุรันไธสง

2051 นาย นพรัตน เถาวัลย

2052 นาย ธนพล พลไพ

2053 นาย ครีีรัฐ อินตะ

2055 นาย ปยชาติ ชางถม

2059 นาย ศรชัย นอยหรํา

2060 นาย อิทธิชัย ใหมแปลง

2061 นาย ชยานันต พวงทอง

2065 นาย จตุพล หนูวรรณ

2068 นาย พงศภัค รัตนชวย

2070 นาย อรรถพร เพชรสงคราม

2072 นาย สันชัย จุยจรรยา

2074 นาย ฤทธิไกร เกยเมือง

2075 นาย ธีรการณ ชนะแรง

2080 นาย ธีรชัย ชมเชย

2081 นาย พีรพล วังบุญคง

2082 นาย อโนชา กะโหทอง

2083 นาย ปติภัทร อิ่มเอี่ยม

2087 นาย สุวิจักขณ ทองแจมแจง

2090 นาย คฑาวุธ ดีสุขยิ่ง

2093 นาย สิทธินนท พรหมมานนท

ตําแหนง ชางกอสราง

หมายเลข ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



หมายเลข ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

2097 นาย ธนกร ยกเกิด

2098 นาย ฉัตรแกว วิเชียร

2099 นาย ธนโชติ อรุณโรจน

2100 นาย ชัยวัฒน มีแกว

2107 นาย ดิษฐวัฒน นิสสภา

2111 นาย วสุรตัน เกริกวิเชียร

2112 นาย กุมภรักษ พรหมจินดา

2038 นาย อัลอิคควาน สัจจารักษ อะไหล 1

2108 นาย ศภุวชิญ ขําบุญเกิด อะไหล 2

2073 นาย ศกุันชัย ชวงนิสัย อะไหล 3

2077 นาย กฤษฎา ทองพันธ อะไหล 4

2056 นาย ปณิธิ ปอมเครือ อะไหล 5

2088 นาย ธนาคาร พุกงาม อะไหล 6

2014 นาย แสนสุข บูรณเจริญ อะไหล 7

2010 นาย กฤษณพจน เกตุมาลา อะไหล 8

2066 นาย ธีรภทัร รักษเกลี้ยง อะไหล 9

2035 นาย สรชัย วรรณเลิศ อะไหล 10

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



3002 นาย สิทธิศักดิ์ ศรีบุรมย

3004 นาย อรรถพล จันดา

3007 นาย เฉลิมชัย จากถิ่น

3008 นาย วุฒิพร โยธา

3016 นาย กิตติพงษ ลาเกลี้ยง

3017 นาย ธิติพันธ กลัดนิล

3022 นาย ศรัณยวุฒิ บุบผา

3023 นาย นิติธร ใจกลา

3033 นาย ปยะ ภูมินิยม

3034 นาย คณินศักดิ์ เพ็ชรแวว

3038 นาย กิตติคม จันทวฤทธิ์

3047 นาย ยศกร เขียวแกว

3049 นาย จิรายุทธ ใจพรม อะไหล 1

3048 นาย กฤษณะ โยธาวุธ อะไหล 2

3013 นาย ปณณธร สุวรรณ อะไหล 3

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

ตําแหนง ชางเชื่อม

หมายเลข ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



4005 นาย นิพิฐพนธ ทองขาว

4009 นาย วรพล ชื่นสกุล

4016 นาย ณัฐชนน เมงหอง

4017 นาย ณัฐนันท ไมลหรือ

4021 นาย ธนกร เพียรพิทักษ

4025 นาย อิทธิยา ลบถม

4027 นาย ปรัชญา บัวตะมะ

4028 นาย พิสิษฐ กรพิพัฒน

4031 นาย สันติชัย ศรีไทยแกว

4036 นาย จักรภัทร โมกผา

4042 นาย โชติชวาล ฟอนโคกสูง

4044 นาย วัชรพงษ เพ็งคลาย

4047 นาย หัฏฐกร แตงออน

4066 นาย ศุภวิชญ เกตุลา

4085 นาย วรเมธ หินออน

4090 นาย นรพนธ รสใจ

4098 นาย ปฏิภาณ ปญญาอิทธิกุล

4102 นาย ธนธรณ สัตยนาโค

4105 นาย นันทกรณ ไทรทองคํา

4111 นาย วิรัตน แสงมณี
4114 นาย ณัฐพร รอยแกว

4133 นาย ภานุวัฒน มาตรวังแสง

4135 นาย ปยพงษ ตราโชว

4139 นาย พิเชษฐ ล้ําเลิศหลา

4142 นาย อนาวิล บุญมาทัน

4146 นาย ธนากร ชวดสุวรรณ

4164 นาย จิรพนธ ศรีสุวรรณ

4174 นาย ภควัฒน ชื่นเสียง

4195 นาย สิริพงษ ตีกา

4196 นาย ศุภณัฐกานต ประทีป

4209 นาย กฤษดา เยี่ยมอารีย

4199 นาย ชนะพงศ วงษษา อะไหล 1

4119 นาย ธนภัทร หลิมเพชร อะไหล 2

4210 นาย กวินท ขมินทกูล อะไหล 3

4220 นาย พรรณา รอดมา อะไหล 4

4063 นาย กิตติธัช กองจันดา อะไหล 5

ตําแหนง ชางไฟฟา
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4166 นาย พิทยา กองผล อะไหล 6

4086 นาย ธนพัต ปญญาไว อะไหล 7

4178 นาย สัญญา ตุดเก้ือ อะไหล 8

4183 นาย ณัฐพงษ อําพันธสุข อะไหล 9

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



5006 นาย ธันวา นาคะศิริ

5010 นาย ธนกฤต วัดตาล

5011 นาย วิชัย วิจิตรานนท

5012 นาย ภัทราวุธ ปานอยู

5017 นาย ธีรยุทธ เต็มนาที

5024 นาย สุเมธ จันทรเขียว

5029 นาย ธนาวุฒิ ขุนพรม

5030 นาย มาวิน กิตติวุฒิกุล

5031 นาย ณัฐดนัย ศิริเลิศลักษณา

5033 นาย นฤดล แกอินทร

5041 นาย อนุสรณ นิสภา

5050 นาย ธนพจน ศรัณยวรกุล

5065 นาย ตะวัน พลอยชุม

5074 นาย ชุติวัฒน โพธิเจริญ

5081 นาย จตุรพร โปซิว

5093 นาย สัจจกุล คําหยุน

5097 นาย พัสกร มณีเลิศ

5101 นาย อริยะ หละหรูน

5108 นาย อมรเทพ ชูโชติ

5116 นาย ธีรพงศ สุริยวงษ

5118 นาย ธัญวิทย คงดี

5123 นาย ธนพล ศิริผล

5128 นาย นพดล สวัสดี

5131 นาย สุดเขต เงินยิ่ง

5134 นาย ธนกฤต ทองบอ

5142 นาย อานนท ทองจันดี

5150 นาย ธนาวุฒิ อุนเรือน

5175 นาย ชูเกียรติ์ ประกอบกิจ

5176 นาย ณัฐวัตร ออนสี

5197 นาย สุรเดช พูนสถาพรตระกูล

5204 นาย บรรพวุฒิ บริบูรณรัตน

5236 นาย ขรรคชัย คงเครือ

5247 นาย กษิดิศ อายุวะศรี

ตําแหนง ชางยนต
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5253 นาย ชวนากร ภูววรณา

5269 นาย อังศุธร แสนพาน

5272 นาย ภานุพงศ กูเกียรติ

5049 นาย จิรวัฒน บุบผัน อะไหล 1

5020 นาย ณพวุฒิ วงษถาวร อะไหล 2

5092 นาย ศักรินทร วองไว อะไหล 3

5172 นาย วุฒิกร กาบูลย อะไหล 4

5072 นาย เกรียงศักดิ์ ภูทอง อะไหล 5

5007 นาย อภิพล ศรียะวงษ อะไหล 6

5110 นาย นพนันท ทองกัญญา อะไหล 7

5157 นาย ภควัฒน ศักดิภาชน อะไหล 8

5019 นาย ปนัส แกวมูล อะไหล 9

5018 นาย บัณฑิต ลิ้นลา อะไหล 10

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


