
 
 
 
 
 
 

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก 
                 เรื่อง    การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  
                           เป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชพีเฉพาะ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

____________________ 

 กรมสรรพาวธุทหารบก   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน 
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)  จาํนวน  ๕๐  อัตรา    
โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้.- 

 ๑.  ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
     ๑.๑ กลุ่ม ๑     จํานวน   ๒๕   อัตรา 
                              ๑.๑.๑  ชกท.ส่งกําลังท่ัวไปสายสรรพาวุธ (๑๕ อัตรา)             
          ๑.๑.๒  ชกท.ส่งกําลังกระสุน (๑๐ อัตรา) 
     ๑.๒ กลุ่ม ๒  ชกท.ช่างอาวุธ     จํานวน   ๑๐   อัตรา 
     ๑.๓ กลุ่ม ๓  ชกท.ช่างยานยนต์    จํานวน   ๑๕   อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
     ๒.๑ เพศชาย อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๕ ปี  รับสมัครผู้ที่เกิดใน พ.ศ.๒๕๓๔ ถึง 
พ.ศ.๒๕๔๑ 
           ๒.๑.๑ ผู้ท่ีผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว  รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือก    
ระบุวา่เป็นคนจําพวกท่ี  ๑   มีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐  เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตรข้ึนไป 
ตามขนาดท่ีคณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้    
          ๒.๑.๒ ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก  ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี 
ไม่จัดอยู่ในคนจําพวกท่ี ๒ ตาม  พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  ต้องมีความสูง ตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร 
และขนาดรอบอก ๗๕/๗๘ เซนติเมตร  ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของ กรมสรรพาวุธ 
ทหารบก วัดได้  
          ๒.๑.๓ ไม่รับสมัครผู้ที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลอืกทหาร 
     ๒.๒ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ตามสาขาวิชาที่กําหนด 
                         ๒.๓ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.  
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗        
 ๒.๔ ผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
     ๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา ตามคําพพิากษาของศาลหรือ 
อยู่ในระหว่างดําเนินคดี โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สําหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงใน 
ใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครตามความเป็นจริง  อันอาจจะก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบจะถือได้ว่าผูส้มัครแจ้งข้อมูล 
อันเป็นเท็จต่อทางราชการ  ดังน้ัน จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือ
ระงับการบรรจุในภายหลังได้  รวมทั้งจะฟ้องร้องดําเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนด้วย 
     ๒.๖ ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า เม่ือใส่ชุดปฏิบัติงานเป็นข้าราชการ 
  

           ๒.๗ เป็นผู้… 



 -  ๒  - 
 
     ๒.๗ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
     ๒.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 
     ๒.๙ ไม่เป็นผู้มีหน้ีสินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพพิากษาของศาล 
     ๒.๑๐ ไม่เป็นนายสิบกองหนุนท่ีมียศ จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการใน ทบ.  
ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่างพักราชการ  
     ๒.๑๑ ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง 

    ๒.๑๒ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น 

 ๓. คุณสมบัติเฉพาะตาํแหน่ง 
     ๓.๑ ชกท.ส่งกําลังท่ัวไปสายสรรพาวุธ  และ  ชกท.ส่งกําลังกระสุน  สาํเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขา พณิชยกรรม, คอมพิวเตอร์ และบัญชี  หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
     ๓.๒ ชกท.ช่างอาวุธ  สาํเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขา 
เคร่ืองกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โลหะ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
     ๓.๓ ชกท.ช่างยานยนต์  สาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา 
ช่างยนต์ หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวข้อง 

 ๔. เปิดรับสมัคร ต้ังแต่ ๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙  รายละเอียดในการสมัครสอบคัดเลือก ฯ   
ตามผนวก ก ประกอบ ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก 

 ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ และสถานที่สอบ  ในวันพุธที่  
๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓๓๐ ทาง www.ordnancerta.com 

 ๖. กําหนดการสอบคัดเลือก  
     ๖.๑  สอบภาควชิาการ  ในวันอาทิตย์ท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐   
ณ  กรมสรรพาวุธทหารบก ดังนี้.- 
                                   ๖.๑.๑ กลุ่ม ๑  (ชกท.ส่งกําลังท่ัวไปสายสรรพาวุธ และ  ชกท.ส่งกําลังกระสุน)  สอบความรู้
วิชาภาษาไทย,  ภาษาอังกฤษ, ความรู้ทั่วไป  และความรู้วิชาทหาร 
             ๖.๑.๒ กลุ่ม ๒  (ชกท.ชา่งอาวธุ)  สอบความรู้วชิาเก่ียวกับความรูพ้ื้นฐานทางชา่ง, ความรู้ท่ัวไป 
และความรูว้ิชาทหาร 
             ๖.๑.๓ กลุ่ม ๓  (ชกท.ชา่งยานยนต)์  สอบความรูว้ิชาเก่ียวกับชา่งยานยนต์, ความรู้ทัว่ไป 
และความรูว้ิชาทหาร 
     ๖.๒ ประกาศผลการสอบภาควิชาการ   วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓๓๐  
ทาง www.ordnancerta.com 
     ๖.๓ สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (เฉพาะผู้ท่ีผา่นการสอบภาควิชาการ) 
ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐  ณ  กรมสรรพาวุธทหารบก  
            ๖.๓.๑  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  เวลา  ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ ณ  โรงฝึกพลศึกษา ดังน้ี.- 
  ๖.๓.๑.๑  ท่าดันพื้น 
  ๖.๓.๑.๒  ท่าลุกน่ัง 
  ๖.๓.๑.๓  วิ่ง  ๒ กม. 
            ๖.๓.๒  สอบสัมภาษณ์  เก่ียวกับบุคลิกภาพ,  ลักษณะท่าทาง,  การควบคุมอารมณ์,  
ทัศนคติ (อุดมการณ์ทหาร) และปฏิภาณไหวพริบ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ  หอประชุม  กรมสรรพาวุธทหารบก 
 
                                                                                                               ๖.๔ ประกาศ ... 

 



-  ๓  - 
 
     ๖.๔ ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓๓๐   
ณ  หอประชุม กรมสรรพาวธุทหารบก และ www.ordnancerta.com 
     ๖.๕  ผู้สอบได้ตัวจริงให้มารายงานตัวเพื่อมาเลือก ชกท. และรับฟังคําชี้แจง ในวันศุกร์ท่ี
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
     ๖.๖  ดาํเนินการรวบรวมหลักฐานการบรรจุ ตั้งแต่  ๑๘ – ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๓๐  ณ  หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก 
     ๖.๗  บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙    

 ๗. การบรรจุเข้ารับราชการ ทางราชการจะบรรจุผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงก่อนผู้ท่ีสอบ
คัดเลือกได้คะแนนตํ่ากว่าเรียงตามลําดับ   ทั้งน้ี  ผู้สมัครสอบต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามท่ีกําหนดในข้อ ๖   
ทุกข้ันตอน 

 ๘. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ฯ จะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามที่กําหนด 
โดยจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อมและต้องสมัครด้วยตนเองได้ท่ี หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก 
ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐  
 
  ประกาศ    ณ    วันท่ี       ๑๘    มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
          พลโท ธารี  วุฒพิานิช 
                  ( ธารี  วฒุิพานิช ) 
           เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก 
กองกําลังพล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร.ต.  ร่าง/ตรวจ มี.ค.๕๙ 
จ.ส.อ.หญิง  พิมพ์/ทาน มี.ค.๕๙ 
พ.ท.หญิง       ตรวจ              มี.ค.๕๙ 
พ.ท.       ตรวจ              มี.ค.๕๙ 
พ.อ.       ตรวจ              มี.ค.๕๙ 
พ.อ.       ตรวจ              มี.ค.๕๙ 
 



ผนวก  ก  รายละเอียดในการสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นนายทหารประทวน 
๑. หลักฐานประกอบการสมัคร  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนําเอกสารหลักฐานมาแสดง 

ในวันสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้.- 
       ๑.๑ ใบสมัคร (ตามแบบของกรมสรรพาวธุทหารบกกําหนด) 
       ๑.๒ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับตัวจริง   
พร้อมถ่ายสําเนา จาํนวน ๑ ชดุ)   
       ๑.๓ บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง  พร้อมถ่ายสําเนา จํานวน ๑ ชุด)   
       ๑.๔ สูติบัตร (ฉบับตัวจริง  พร้อมถ่ายสําเนา จาํนวน ๑ ชุด)   
       ๑.๕ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ฉบับตัวจริง  พร้อมถ่ายสาํเนา  
จํานวน ๑ ชุด)   
       ๑.๖ ใบสําคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจําการ  
(ไม่เกิน ๖ เดือน) 
       ๑.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ น้ิว จาํนวน ๒ รูป  
(ไม่เกิน ๖ เดือน) 
       ๑.๘ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น ใบสําคัญการสมรส  ใบสําคัญการหย่า  หลักฐานการ 
เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ของตนเอง บิดา  มารดา,  ใบรับรองสถานที่เกิดจากเขต/ อําเภอ ของตนเอง  
(กรณีบิดา มารดาถึงแก่กรรมให้นําหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ  (ฉบับตัวจริง  พร้อมถ่ายสําเนา จาํนวน ๑ ชุด)   
       ๑.๙ เอกสารสําคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง  พร้อมถ่ายสําเนา จํานวน ๑ ชุด)   
    ๑.๙.๑ ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ใช้ สด.๘  และหนังสือรับรองความประพฤติ
จากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย 
    ๑.๙.๒ ทหารกองหนุนที่สําเร็จการศึกษาวชิาทหาร ปีที่ ๓ หรือ ๕ ใช้ สด.๘ และ
หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน   
              ๑.๙.๓ บุคคลพลเรือนท่ีผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้  สด.๔๓ 
   ๑.๙.๔ บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้  สด.๙ และผลการตรวจวัด
ขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และขนาดรอบอก)   
      ๑.๑๐ การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม 
             ๑.๑๐.๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (ทหารกองประจําการ)  
  ๑.๑๐.๒ ทหารกองหนุนท่ีสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
    ๑.๑๐.๓ ลูกจ้างประจาํ, พนกังานราชการ และ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด ทบ.  
ปัจจุบันปฏิบัตงิานใน ทบ. และมีระยะเวลาปฏิบัตงิาน ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป  
  ๑.๑๐.๔ บุตรของข้าราชการทหาร และลูกจ้างประจาํ   สงักัด ทบ. หรือเคยรับ
ราชการใน ทบ. มาก่อน ดังน้ี.- 
     ๑.๑๐.๔.๑ เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศและได้รับ 
การปูนบําเหน็จพิเศษ (สาํเนาคําสั่ง ทบ. ฯลฯ) 
     ๑.๑๐.๔.๒ พิการทุพพลภาพจนกระท่ังถูกปลดออกจากราชการจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันประเทศ (สาํเนาคําสั่ง ทบ. ฯลฯ) 
     ๑.๑๐.๔.๓ รับราชการหรือเคยรับราชการใน  ทบ. มาก่อน ใช้หนังสือ
รับรองผู้บังคับบัญชา (เว้นผู้ท่ีถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่) 
      - ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพ่ิมคะแนนจากหลักเกณฑ์
ข้างต้น หลายข้อ ให้เพ่ิมคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพ่ิมสูงสุดเพียงข้อเดียว 

**ยกเว้น หลักเกณฑ์ในข้อ ๑.๑๐.๒ กับข้อ ๑.๑๐.๔.๓ ให้คะแนนเพ่ิมใน ๒ ข้อน้ีรวมกันได้** 
  ๒. ระเบียบการสอบ 
      ๒.๑ ให้นําบัตรประจําตัวประชาชน และบัตรที่เจ้าหน้าที่รับสมัครออกให้มาแสดงต่อ
กรรมการคุมสอบในวันเข้าสอบทุกครั้ง และหากผู้สมัครเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า ๑๕ นาที  ให้หมดสิทธิ์ในการสอบ   
 ๒.๒ ห้ามนําเคร่ืองมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
 ๒.๓ ผู้ท่ีกระทําการใดอันเป็นทุจริตในการสอบ กรมสรรพาวุธทหารบก จะตัดสิทธิในการ
สอบคัดเลือก ฯ และดําเนินคดีตามกฎหมาย  

รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่าน้ัน 


