
 
 
 
 
 
 

ประกาศกองพลพัฒนาท่ี ๓ 

เร่ือง    รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 

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

   กองพลพัฒนาท่ี ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพ่ือสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น
นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จํานวน ๕ อัตรา ดังน้ี 
   ๑. ตําแหน่งท่ีรับสมัคร 
       ๑.๑ ตําแหน่ง  พลขับรถ  (ชกท.๖๔๐,๑๒๐)  จํานวน ๓ อัตรา 
       ๑.๒ ตําแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑)   จํานวน ๑ อัตรา 
       ๑.๓ ตําแหน่ง ช่างเคร่ืองมือกล (ชกท.๖๒๒)   จํานวน ๑ อัตรา 
   ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                ๒.๑ ผู้สมัคร,บิดา และมารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
       ๒.๒ ต้องเป็นทหารกองหนุน อายุต้ังแต่ ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันท่ี 
รับสมัคร 
       ๒.๓  เป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ท่ีมีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง  ซ่ึงออกตามความใน
มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗  
       ๒.๔ เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย    ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นท่ีรังเกียจของ
สังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
       ๒.๕ เป็นผู้ท่ีเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
       ๒.๖ ไม่มีหน้ีสินล้นพ้นตัวเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล 
                ๒.๗ ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
       ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       ๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐวิสาหกิจ   
       ๒.๑๐ งดรับบุคคลพลเรือนชายท่ีเกิด พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ ซ่ึงจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร 
กองประจําการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
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  ๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
      ๓.๑ ตําแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๖๔๐,๑๒๐) ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์จากกรมการขนส่ง 
ทางบก  
            ๓.๑.๑ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์  
                      ๓.๑.๒ จะต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
   ๓.๑.๓ ต้องผ่านการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตพิเศษสําหรับขับรถยนต์ทหารจากโรงเรียนขนส่ง 
กรมการขนส่งทหารบก  
                      ๓.๑.๔ มีความสามารถในด้านการซ่อมเคร่ืองยนต์เบ้ืองต้น 
       ๓.๒ ตําแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ  (ชกท.๖๓๑) 
             - ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      ประเภทวิชา ช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชา เคร่ืองกล สาขางาน ยานยนต์ อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์ 
       ๓.๓ ตําแหน่ง ช่างเครื่องมือกล  (ชกท.๖๒๒) 
              - ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     ประเภทวิชา ช่าง
อุตสาหกรรม  สาขาวิชา เคร่ืองมือกลและซ่อมบํารุง  สาขางาน เครื่องมือกล  อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และ 
ไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์ 
        ๓.๔ สําหรับผู้ท่ีนําวุฒิการศึกษาท่ีสูงกว่าท่ีกําหนดไว้มาสมัคร จะใช้วุฒิต่าง ๆ ท่ีสูงกว่าน้ัน 
มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิท่ีตนมีอยู่ไม่ได้ 

๔. หลักฐานการรับสมัคร  ผู้สมัครจะต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง (พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริง) 
    ๔.๑ ใบสมัคร (ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ในวันสมัคร) 
     ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
     ๔.๓ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา - มารดา  

             ๔.๔ ใบสําคัญทางทหาร สด.๘.,สด.๓, ประวัติหารบก (ทบ.๑๐๐ – ๐๗๕) และหนังสือรับรองความ
ประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม (ผู้รับรองชั้นผู้บังคับกองพันข้ึนไป รับรองไม่เกิน ๖ เดือน) 
               ๔.๕ ใบสําคัญความเห็นแพทย์ ( แบบ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐ ) พร้อมผลการตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์  
จากโรงพยาบาลของทหาร (ต้องมีข้อความ ไม่เป็นโรคท่ีขัดต่อการรับราชการทหาร) รับรองผลไม่เกิน ๖ เดือน 
               ๔.๖ หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน, ประกาศนียบัตร และ
ใบสุทธิ เป็นต้น 

             ๔.๗ รูปถ่าย ขนาด ๒ น้ิว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา จํานวน ๒ รูป (เม่ือผ่านการสอบคัดเลือก
จะต้องนํารูปถ่าย ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๔ รูป และ ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป)  ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 

     ๔.๘ สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ (สําหรับผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร)  
      ๔.๙ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ถ้ามี) 
      ๔.๑๐ สําเนาใบมรณบัตร ของ บิดา มารดา (ถ้ามี)   
                ๔.๑๑ รับสมัครเฉพาะผู้ท่ีมีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่าน้ัน 
   ๕. ประกาศรับสมัคร  รับสมัครต้ังแต่วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔   
ในเวลาราชการ เวลา ๐๙๐๐ ถึง ๑๖๐๐ ณ ฝ่ายธุรการและกําลังพล กองพลพัฒนาท่ี ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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  ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  วันท่ี  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ณ ฝ่ายธุรการและกําลังพล  
กองพลพัฒนาท่ี ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

  ๗. กําหนดการสอบคัดเลือก   สอบคัดเลือก วันท่ี  ๒๐ – ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
     ๗.๑ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

                     - เวลา ๐๗๐๐ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ การแต่งกาย 
ชุดกีฬา 

          - เวลา ๑๓๐๐ สอบภาควิชาการ ณ ร้อย.บก.พล.พัฒนา ๓ และ ร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๓ 
การแต่งกาย ชุดสุภาพ 

      ๗.๒ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔  
            - เวลา ๐๙๐๐ การสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองพลพัฒนาท่ี ๓ การแต่งกาย  
ชุดสุภาพ 

   - เวลา ๑๓๐๐ การสอบภาคปฏิบัติ ณ สถานท่ีคณะกรรมการกําหนด การแต่งกาย ชุดสุภาพ 
   ๘. วิชาท่ีทําการสอบคัดเลือก      
        ๘.๑ ตําแหน่ง พลขับรถ  ๑๐๐ คะแนน 

                        ๘.๑.๑ สอบภาควิชาการ ความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)   ๔๐ คะแนน 
              ๘.๑.๒ สอบภาคปฏิบัติ  ๓๐ คะแนน 
              ๘.๑.๓ สอบสัมภาษณ์   ๒๐ คะแนน 
              ๘.๑.๔ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ๑๐ คะแนน 
        ๘.๒ ตําแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ  ๑๐๐ คะแนน 

                        ๘.๒.๑ สอบภาควิชาการ ความรู้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เคร่ืองกล    
สาขางาน ยานยนต์    ๔๐ คะแนน 

              ๘.๒.๒ สอบภาคปฏิบัติ    ๓๐ คะแนน 
              ๘.๒.๓ สอบสัมภาษณ์      ๒๐ คะแนน 
              ๘.๒.๔ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ๑๐ คะแนน  
       ๘.๓ ตําแหน่ง ช่างเครื่องมือกล  ๑๐๐ คะแนน 

                        ๘.๓.๑ สอบภาควิชาการ ความรู้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เคร่ืองมือกล 
และซ่อมบํารุง  สาขางาน เครื่องมือกล   ๔๐ คะแนน 

              ๘.๓.๒ สอบภาคปฏิบัติ    ๓๐ คะแนน 
              ๘.๓.๓ สอบสัมภาษณ์      ๒๐ คะแนน 
              ๘.๓.๔ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ๑๐ คะแนน  
  ๙. ผู้ท่ีสมัครไม่เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๗ จะถือว่าสละสิทธิ์                  
  ๑๐. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ กองพลพัฒนาท่ี ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตร

โลกนาถ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
   ๑๑. กรณีท่ีมีผู้แอบอ้างเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนประเภทใดก็ตาม   โดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือ
ให้ผ่านการสอบคัดเลือกได้   ให้ผู้สมัครแจ้งแก่  ฝ่ายธุรการและกําลังพล  กองพลพัฒนาท่ี ๓  ทราบโดยตรง   เพ่ือ 
กองพลพัฒนาท่ี ๓ จะได้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป  และเม่ือผ่านการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว หากตรวจพบ
ภายหลังว่ามีผู้ท่ีสามารถผ่านการสอบคัดเลือกได้ด้วยวิธีการทุจริตประการใดประการหน่ึง    กองพลพัฒนาท่ี ๓ จะ
ดําเนินการตามกฎหมายต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกคน 
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   ๑๒. สถานท่ีรับสมัคร 
                  - สมัครได้ท่ีกองพลพัฒนาท่ี ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก    
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี ฝ่ายธุรการและกําลังพล กองพลพัฒนาท่ี ๓    โทร.๐๕๕ – ๓๑๑๔๕๓ – ๕    
ต่อ  ๗๔๘๑๗, ๗๔๘๑๔, ๗๔๙๓๗ ในวันและเวลาราชการ 
 
     ประกาศ    ณ    วันท่ี         ๑๘        พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
             (ลงชื่อ)   พลตรี   ธานี     พูนสวัสด์ิ 

                                                                       ( ธานี     พูนสวัสด์ิ ) 

         ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี ๓  
ฝ่ายธุรการและกําลังพล 
 
 
 
 


