( สาเนา )

ประกาศศูนย์การทหารปืนใหญ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
------------------------ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก
บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวน ๕ อัตรา
โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ ตาแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๑) ผธก.ศป. (อัตรา ส.อ.)
จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตาแหน่ง ช่างเขียน (ชกท.๘๑๐) กชฝ.ศป. (อัตรา ส.อ.)
จานวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตาแหน่ง ช่างพิมพ์แผนที่ (ชกท.๘๔๑) กชฝ.ศป. (อัตรา ส.อ.) จานวน ๑ อัตรา
๑.๔ ตาแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐) รร.ป.ศป. (อัตรา ส.อ.)
จานวน ๑ อัตรา
๑.๕ ตาแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๗๑๑) พัน.ป.ศป. (อัตรา ส.อ.)
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันบรรจุ
(งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มยี ศ จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก )
๒.๒ สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เป็นอย่างต่า สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่า
ที่กาหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๒.๓ เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดที่มิใช่จากการแปลง
สัญชาติ
๒.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒.๕ มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติ
รับราชการปีพุทธศักราช ๒๔๙๗ และกฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ ๔๖ (พุทธศักราช ๒๕๑๔)
๒.๖ งดรับผู้ที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองเกิน
เข้าประจาการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้ตามที่กาหนด
ไว้ในกฎกระทรวง
๒.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๒.๙ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐาน
ประมาท หรือลหุโทษ
๒.๑๓ เป็นผู้ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือประพฤติตัวเป็นภัยต่อสังคม ไม่เคยต้องโทษ
ในคดีอาญามาก่อน

-๒๓. คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๓.๑ ตาแหน่ง เสมียน
๓.๑.๑ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่ต่ากว่านาทีละ ๓๐ คา
๓.๑.๒ มีความรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
๓.๒ ตาแหน่ง ช่างเขียน
- มีความสามารถในการเขียนแบบเบื้องต้น
- สามารถออกแบบ ตกแต่ง เขียนป้าย เขียน ตัดป้ายโฟม เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ
๓.๓ ตาแหน่ง ช่างพิมพ์แผนที่
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๓.๔ ตาแหน่ง พลขับรถ
๓.๔.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
๓.๔.๒ อายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
๓.๔.๓ สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
๓.๔.๔ มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
๔. หลักฐานการรับสมัคร
๔.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิว้ หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
๔.๔ สาเนาสูติบัตรผู้สมัคร (กรณีชื่อสกุล บิดา และมารดาไม่ตรงกัน)
๔.๕ สาเนาใบมรณบัตรของบิดา และมารดา (กรณีถึงแก่กรรม)
๔.๖ สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ
๔.๗ ใบสาคัญความเห็นของแพทย์ทหาร (ทบ.๔๖๖-๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจาการพร้อม
แนบผลการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเอดส์ (ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๘ ใบสาคัญทางทหาร
๔.๘.๑ ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจาการมาแล้ว ให้ใช้สาเนา สด.๘ หนังสือรับรอง
ความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย (ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป) และประวัติทหารบก (ทบ.๑๐๐-๐๗๕)
๔.๘.๒ ผู้ที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารจากกรมการรักษาดินแดน ปี ๓ – ๕ มาแล้ว ให้ใช้สาเนา
สด.๘, หนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะจากกรมรักษาดินแดน และหนังสือรับรองความประพฤติจากศูนย์การ
ฝึกกรมการรักษาดินแดน
๔.๘.๓ บุคคลพลเรือนให้ใช้สาเนา สด.๙, สด.๔๓
๔.๙ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น
๔.๑๐ เอกสารตามข้อ ๔.๒ – ๔.๙ (ใช้สาเนาอย่างละ ๑ ฉบับ) พร้อมนาตัวจริงมาแสดง
ในวันรับสมัครด้วย
๔.๑๑ การรับสมัครจะรับเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น
๕. วิชาที่สอบ
๕.๑ ตาแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐) จานวน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

๕.๑.๑ ภาควิชาการ
- วิชาภาษาอังกฤษ

จานวน ๑๐ คะแนน

-๓- วิชาภาษาไทย
จานวน ๑๐ คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป
จานวน ๑๐ คะแนน
- วิชาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
จานวน ๑๐ คะแนน
- ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕
จานวน ๑๐ คะแนน
๕.๑.๒ ภาคปฏิบัติ
จานวน ๓๐ คะแนน
๕.๑.๓ สัมภาษณ์
จานวน ๑๐ คะแนน
๕.๑.๔ ทดสอบร่างกาย
จานวน ๑๐ คะแนน
๕.๒ ตาแหน่ง ช่างเขียน (ชกท.๘๑๐) และช่างพิมพ์แผนที่ (ชกท.๘๔๑) จานวน ๑๐๐ คะแนน
ดังนี้
๕.๒.๑ ภาควิชาการ
- วิชาภาษาอังกฤษ
จานวน ๑๐ คะแนน
- วิชาภาษาไทย
จานวน ๑๐ คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป
จานวน ๑๐ คะแนน
- วิชาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
จานวน ๑๐ คะแนน
๕.๒.๒ ภาคปฏิบัติ
จานวน ๔๐ คะแนน
๕.๒.๓ สัมภาษณ์
จานวน ๑๐ คะแนน
๕.๒.๔ ทดสอบร่างกาย
จานวน ๑๐ คะแนน
๕.๓ ตาแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๖๔๐) จานวน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๕.๓.๑ ภาควิชาการ
- วิชาภาษาอังกฤษ
จานวน ๑๐ คะแนน
- วิชาภาษาไทย
จานวน ๑๐ คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป
จานวน ๑๐ คะแนน
- กฎระเบียบการจราจรทางบก
จานวน ๑๐ คะแนน
- ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์
จานวน ๑๐ คะแนน
๕.๓.๒ ภาคปฏิบัติ
จานวน ๓๐ คะแนน
- การนาเข้าจอดในที่จากัด
- การขับรถตามช่องทางบังคับ
- การขับรถตามเส้นทางตามกฎจราจร
- การปรนนิบัติบารุงยานยนต์
๕.๓.๓ สัมภาษณ์
จานวน ๑๐ คะแนน
๕.๓.๔ ทดสอบร่างกาย
จานวน ๑๐ คะแนน
๖. รายละเอียดอื่น
๖.๑ เปิดรับสมัคร ในวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๓๐ ถึง ๑๖๐๐ ที่ แผนกจัดการ
กองกาลังพล ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ตาบลเขาพระงาม อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๖.๒ สอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๐๐ จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ กองบัญชาการ
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ตาบลเขาพระงาม อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

-๔๗. ระเบียบการเข้าสอบ
๗.๑ การแต่งกาย
๗.๑.๑ การทดสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ : ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น
และให้นาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการควบคุมการสอบในวันสอบด้วย
๗.๑.๒ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย : ชุดกีฬา
๗.๒ ห้ามนาเอกสาร หนังสือ ตาราและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องทดสอบ
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตรี
( เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์ )
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
กองกาลังพล
โทร.๐-๓๖๔๘-๖๔๓๓-๔ ต่อ ๓๙๐๒๓

