ระเบียบการและวิธีการสมัคร
เข้ าเป็ นนักเรียนช่ างฝี มือทหาร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ภาคปกติ
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙

๒

สารบัญ
ลาดับ
๑ กล่าวนา
๒ การจัดการศึกษา
๓ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
๔ การสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
- สมัครทางอินเทอร์เน็ต
- สมัครด้วยตนเอง
- หลักฐานขอรับสิทธิพิเศษ
๕ การสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบ
- สอบภาควิชาการ
- การประกาศผลสอบภาควิชาการ
- การตรวจร่างกาย การสอบพลศึกษา และสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา
- การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
- สถานที่สอบ
๖ การทาสัญญา
๗ การหมดสิทธิ์สอบ
๘ การรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
๙ ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
๑๐ สิทธิและเงื่อนไขของการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
๑๑ ข้อผูกพันทางราชการ
ข้อมูลประกอบการสมัคร เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ผนวก ก แบบหนังสือรับรองการสาเร็จวิชาทหาร
ผนวก ข แบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ ฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ
ผนวก ค การสอบพลศึกษา
ผนวก ง หลักเกณฑ์การตรวจร่างกายบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ผนวก จ แผนที่สังเขปสถานที่รับสมัครและสถานที่สอบภาควิชาการ....และรถโดยสารที่ผ่าน
---------------------------------------------------
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๑. กล่ าวนา
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นสถานศึกษาสังกัด สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้สนธิสัญญาการป้องกัน
ร่ ว มกัน แห่ งเอเซีย อาคเนย์ (สปอ.) เพื่อผลิ ตช่างฝี มื อระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ ให้ กองทัพไทย ตั้งแต่ ปี
พุทธศักราช ๒๕๐๓ เป็นต้นมา ปัจจุบันโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียน
ช่างฝีมือทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทันกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ ความ
ชานาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย บุคลิกภาพ และเป็นผู้มี ปัญญาสามารถนาไป
ประกอบอาชีพได้ ตรงตามความต้องการของส่วนราชการ ต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม และตลาดแรงงาน
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และสังคม

๒. การจัดการศึกษา
๒.๑ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา ๓ ปี
หลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า ปัจจุบันเปิดทาการสอนตามหลักสูตร จานวน ๖ สาขา
วิชาชีพ คือ
๒.๑.๑ วิชาชีพช่างซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
(รหัสตัวอักษร ชบ.)
๒.๑.๒ วิชาชีพช่างเครื่องมือกล
(รหัสตัวอักษร ชก.)
๒.๑.๓ วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
(รหัสตัวอักษร ชล.)
๒.๑.๔ วิชาชีพช่างยานยนต์
(รหัสตัวอักษร ชย.)
๒.๑.๕ วิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง
(รหัสตัวอักษร ชฟ.)
๒.๑.๖ วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
(รหัสตัวอักษร ชอ.)
๒.๒ การศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ
๒.๒.๑ วิชาชีพช่างซ่อมบารุงเครื่องจักรกล ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านและเขียนแบบ
ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล แบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น งานบารุงรักษาและซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
ในโรงงาน งานตรวจสอบและปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานติดตั้ งเครื่องจักรกล ระบบปั๊มและท่อ ระบบ
เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ ประกอบติดตั้งและทดสอบสมรรถนะของเครื่องจักรกล รวมทั้งสร้างชิ้นส่วน
บางชนิดตามแบบที่กาหนด
๒.๒.๒ วิช าชีพ ช่างเครื่ องมือ กล ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับ งานเครื่องมือ กลทุกชนิดอย่า ง
มีประสิทธิภาพ เช่น งานกลึงขึ้นรูป งานกลึงเกลียว งานกลึงโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ งานกลึงด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ
งานกัด งานไส งานเจียระไน งานเจาะ งานคว้าน งานอบชุบ งานวัดละเอียด งานเครื่องมือกล ในการผลิตชิ้นส่วน
ของเครื่ องจั ก รกล งานแม่ แบบส าหรั บ งานผลิ ต ต่า ง ๆ ตามแบบที่ กาหนด รวมทั้ ง งานวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ
ข้อบกพร่อง และการชารุดเสียหายของเครื่องจักรกล
๒.๒.๓ วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ศึกษาและปฏิบัติเกีย่ วกับงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ งานเชื่อม
โลหะด้วยแก๊ส งานตั ดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส งานเชื่อมประสาน งานเชื่อมโลหะต่าง ๆ ด้วยเครื่องเชื่อม

๔

อัตโนมัติ งานเชื่อมทิก งานเชื่อมมิก งานเชื่อมพลาสติก งานโลหะแผ่น งานระบบท่อ ภายในอาคาร งานติดตั้ง
เครื่องสุขภัณฑ์ งานเชื่อมท่อแรงดัน งานผลิตโครงสร้างเหล็ก งานประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยโลหะประเภทต่าง ๆ
งานตรวจสอบแนวเชื่อม งานทดสอบแนวเชื่อม งานบัดกรีแข็ง งานอบชุบโลหะ งานโครงสร้างอะลูมิเนียม รวมทั้ง
งานเชื่อมและตัดใต้น้า
๒.๒.๔ วิชาชีพช่างยานยนต์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อม
บารุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล ระบบส่งกาลังรถยนต์ เครื่องล่างรถยนต์ ไฟฟ้ารถยนต์ ระบบ
ปรับอากาศในรถยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก จักรยานยนต์ งานเคาะตัวถังและงานสีรถยนต์ งานกู้ซ่อม การขับขี่ยานยนต์
และการบารุงรักษารถยนต์ทุกระบบตามคู่มือ
๒.๒.๕ วิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานพื้นฐานช่างไฟฟ้ากาลัง งานไฟฟ้า
ภายในอาคาร งานไฟฟ้าภายนอกอาคาร ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตรวจซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรไฟฟ้า งานซ่อม
อุป กรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและส านั กงาน เครื่องกาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง งานซ่อมบารุงรักษาและทดสอบ
มอเตอร์ไฟฟ้า งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตรวจและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
แบบต่าง ๆ งานเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
๒.๒.๖ วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจซ่อม ปรับแต่ง ติดตั้ง
ตลอดจนบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ งานสื่อสารโทรคมนาคม งานระบบภาพ ระบบเสียง
งานโทรทัศน์ว งจรปิด โทรทัศน์ สี ขาว-ดา ระบบวีดีทัศน์ งานคอมพิว เตอร์ งานแบบติดตั้ง และทดสอบงาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

๓. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าเป็ นนักเรี ยนช่ างฝี มือทหาร
๓.๑ สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่ำ ๒.๐๐
๓.๒ เป็นชายอายุไม่ต่ากว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ ๑ เมษายน ของปีที่จะเข้ารับ
การศึกษา รับผู้เกิด ตั้งแต่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๑ ถึงวันที ๓๑ มีนำคม ๒๕๔๔ สาหรับบุคคลทั่วไป ส่วนผู้ที่เป็น
ข้าราชการกลาโหม พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน ๒๑ ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิด
ก่อน พ.ศ. ๒๕๓๘) และจะต้องมีห นังสือรับรองจากต้นสั งกัดอนุญาตให้ สมัครสอบคัดเลื อกเข้าเป็ นนักเรียน
ช่างฝีมือทหาร มาแสดง (การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร)
๓.๓ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร
หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้
๓.๔ มีสุขภาพสมบูรณ์ และไม่มีโรคขัดกับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๓.๕ มี ผู้ ป กครอง และผู้ ค้าประกั น ซึ่ งสามารถรั บ ผิ ด ชอบในพั น ธกรณีต่ า งๆ ตามแบบสั ญ ญา
ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย กาหนด
๓.๖ ไม่เคยถูกปลดหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือองค์การใด ๆ
๓.๗ ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๓.๘ ไม่เป็นผู้ พ้นจากความเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้ว ย
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พ.ศ.๒๕๕๓

๕

๔. การสมัครเข้ าเป็ นนักเรี ยนช่ างฝี มือทหาร
๔.๑ สมัครทำงอินเทอร์เน็ต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง วันอาทิตย์ที่
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
ขั้นตอนกำรสมัครทำงอินเทอร์เน็ต
๔.๑.๑ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ของ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (www.mtts.ac.th และ www.mttsadmission.job.thai.com) เลือก “สมัครสอบ”
๔.๑.๒ อ่านคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละประเภทให้รอบคอบก่อนทาการสมัคร เนื่องจากเมื่อ
ท่านสมัครแล้วจะสมัครซ้า หรือเปลี่ยนประเภทการสมัครอีกไม่ได้
๔.๑.๓ เลือกประเภทการสมัครซึ่งมี ๓ ประเภทคือ
๔.๑.๓.๑ สมัครภาคปกติ ค่าสมัคร ๔๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๓๐ บาท รวม
๔๓๐ บาท
๔.๑.๓.๒ สมัครภาคสมทบ ค่าสมัคร ๔๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๓๐ บาท รวม
๔๓๐ บาท
๔.๑.๓.๓ สมัครทั้งสองภาค ค่าสมัคร ๘๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๓๐ บาท รวม
๘๓๐ บาท
๔.๑.๔ กรอกรายละเอียดในหน้าสมัครสอบให้ครบทุกช่อง
๔.๑.๕ กรณีที่ท่านมีสิทฺธิพิเศษตามกาหนดในระเบียบการ ให้ท่านเลือกประเภทสิทธิพิเศษแล้ว
ส่งหลักฐาน (เอกสารสิทธิพิเศษฉบับจริง) ไปที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารก่อนวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เมื่อทาง
โรงเรียนได้รับหลักฐานแล้วจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
๔.๑.๖ พิมพ์ใบสมัครไปทาการชาระเงินค่าสมัคร (สามารถชาระเงินค่าสมัครได้ไม่เกินวันจันทร์
ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
๔.๑.๗ ตรวจสอบสถานะการชาระเงินทีเ่ ว็บไซต์ ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร (www.mtts.ac.th
และ www.mtts-admission.job.thai.com)
๔.๑.๘ เมื่อตรวจสอบสถานะการชาระเงินผ่านเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์บัตรสอบได้ตั้งแต่วันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๕๙
๔.๑.๙ ติดรูปผู้สมัครที่บัตรสอบในจุดที่กาหนด โดยใช้รูปถ่ายปัจจุบันขนาด ๑ นิ้วครึ่ง (ถ่ายไว้
ไม่เกิน ๖ เดือน) ในชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ยิ้ม ไม่ใส่แว่นตา
๔.๑.๑๐ น่ำบัตรสอบ พร้อมบัตรประชำชนมำแสดงในวันสอบ (ผู้สมัครต้องมีหลักฐำนทั้ง
สองอย่ำง หำกขำดอย่ำงใดอย่ำงหนึง ท่ำนอำจถูกตัดสิทธิ์ในกำรสอบ)
๔.๒ สมัค รด้ วยตนเอง (โรงเรียนช่างฝี มือทหารให้ บริการสมัครผ่ านอินเทอร์เน็ต ในโรงเรียน
ช่างฝีมือทหาร) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เวลา ๐๘.๐๐ น.
ถึง ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หมำยเหตุ ๑. ข้อสอบที่ใช้ ใช้ปัญหาสอบชุดเดียวกัน และสอบ วัน เวลา เดียวกัน ในวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. พร้อมกัน ทุกภาค
๒. ระเบียบการไม่มีจาหน่าย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
www.mtts.ac.th และ www.mtts-admission.job.thai.com ตั้งแต่ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๔.๓ กรณีลืม หรือทาบัตรสอบหายให้ผู้สมัครติดต่อ กองอานวยการ ณ สถานที่สอบโดยนารูปถ่าย
ตามข้อ ๔.๑.๙ มาด้วยเพื่อขอทาบัตรใหม่
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๔.๔ หลักฐำนขอรับสิทธิพิเศษ
๔.๔.๑ หนั ง สื อรั บ รอง แสดงว่ า สอบวิช าทหารได้ ตามหลั กสู ต รการฝึ กวิ ช าทหาร ของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ปี ๑, ๒ และ ๓ เพิ่มให้ร้อยละ ๒, ๓ และ ๔
ของคะแนนรวมภาควิชาการ ตามลาดับ (แบบหนังสือ ตำมผนวก ก)
๔.๔.๒ หนังสือรับรอง แสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลู กจ้าง ซึ่งได้กระทา
หน้าที่ ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราช
โองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ เพิมให้ร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
๔.๔.๓ หนังสือรับรอง แสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบ
อันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ หรือ
ต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบาเหน็จบานาญพิเศษ หรือได้รับเงินค่าทาขวัญ หรือบาเหน็จพิเศษตาม
ข้อบังคับ หรือระเบียบของทางราชการ หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุ ษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือ
เหรียญกล้าหาญ เพิมให้ร้อยละ ๑๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
๔.๔.๔ การได้รับเพิ่มคะแนนพิเศษตามข้อ ๔.๔.๒ และ ๔.๔.๓ ให้คิดเฉพาะในกรณีที่ได้เพิ่ม
คะแนนมากแต่อย่างเดียว และถ้าเป็นผู้ที่สอบวิชาทหารได้ตามข้อ ๔.๔.๑ ด้วย ก็ให้เพิ่มคะแนนขึ้นอีกตามเกณฑ์
ของชั้นปีที่สอบได้
๔.๔.๕ หนังสือรับรองขอรับสิทธิพิเศษ และคะแนนพิเศษ เอกสารสิทธิพิเศษตามข้อ ๔.๔
(ถ้ามี) ให้ส่งถึง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (แผนกธุรการ) ซอย พหลโยธิน ๓๐ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
ภายในวั นที่ ๗ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๙ (ดู ตราประทับของไปรษณี ย์ เป็ นส าคั ญ) และวงเล็ บมุ มซองด้ านล่ างขวาว่ า
“สิทธิพิเศษ” หรือส่ง ณ สถานที่รับสมัครในวันสมัครด้วยตนเอง (แบบหนังสือรับรองขอรับสิทธิพิเศษและ
คะแนนพิเศษ ตำมผนวก ข)

๕. การสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบ
๕.๑ สอบภำควิชำกำร
๕.๑.๑ วิชำทีสอบคัดเลือก มีการสอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
และสั ง คมศึก ษา ภายในขอบเขตของหลั กสู ต รมัธ ยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึ กษาธิก าร (ม.๑ – ม.๓)
ในวันเสำร์ที ๕ มีนำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ลักษณะ
ข้อสอบเป็นแบบปรนัย มีรายละเอียดดังนี้
๕.๑.๑.๑ วิชาคณิตศาสตร์
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๑.๑.๒ วิชาวิทยาศาสตร์
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๑.๑.๓ วิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๑.๑.๔ วิชาภาษาไทย
คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๕.๑.๑.๕ วิชาสังคมศึกษา
คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน
รวม ๔๐๐ คะแนน
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๕.๑.๒ กำรปฏิบัติในกำรสอบ และข้อห้ำมต่ำง ๆ
๕.๑.๒.๑ ผู้ สมัครสอบนาเครื่องเขียนมาเอง โดยใช้ ดิน สอด่ำ ขนำด ๒ บี ขึ้นไป
และยำงลบดินสอ เพื่อใช้ในการสอบ และไม่อนุญาตให้นากระดาษทด หรือกระดาษร่าง โทรศัพท์มือถือ หรือ
อุปกรณ์อื่นๆ เข้าไปในห้องสอบ
๕.๑.๒.๒ ให้ไปถึงสถำนทีสอบก่อนเวลำ ๑๑.๓๐ น. เพื่อตรวจสอบผังห้องสอบ และ
ที่นั่งสอบ รวมทั้งรอฟังคาสั่งหรือคาชี้แจงอื่น ๆ จากกรรมการ
๕.๑.๒.๓ ถ้าไปถึงสถานที่สอบสายเกินเวลาเริ่มสอบจะต้องพบกรรมการอานวยการ
ก่อน ถ้ำสำยเกิน ๓๐ นำที ไม่มีสิทธิ์เข้ำสอบ
๕.๑.๒.๔ ผู้สมัครสอบจะต้อง น่ำบัตรประจ่ำตัวสอบ และบัตรประจ่ำตัวประชำชน
ติดตัวมำทุกครั้งที่เข้าสอบ มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
๕.๑.๒.๕ ผู้สมัครสอบจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ
๕.๑.๒.๖ ให้ผู้สมัครสอบ รอ ณ บริเวณหน้าห้องสอบ เพื่อรอฟังคาสั่งกรรมการ
๕.๑.๒.๗ เมื่อเข้าห้องสอบแล้วให้นั่งตามหมายเลขที่กาหนด
๕.๑.๒.๘ วางบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไว้มุมโต๊ะด้านขวา
๕.๑.๒.๙ นั่งกอดอกฟังคาสั่งกรรมการ
๕.๑.๒.๑๐ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ยกมือสอบถามกรรมการ
๕.๑.๒.๑๑ ต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
๕.๑.๒.๑๒ ห้ามนาเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าห้องสอบนอกจากเครื่องเขียนที่กาหนด
๕.๑.๒.๑๓ ห้ามเปิดปัญหาสอบจนกว่าจะได้รับคาสั่งจากกรรมการ
๕.๑.๒.๑๔ ห้ามขีดเขียนหรือทาเครื่องหมายใดๆ นอกจากที่กาหนดไว้ลงในใบตอบ
ปัญหาสอบ
๕.๑.๒.๑๕ ห้ามพูดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ
๕.๑.๒.๑๖ ห้ามเคลื่อนย้ายหรือเลื่อนโต๊ะสอบ
๕.๑.๒.๑๗ ห้ามลุกจากที่นั่งสอบถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ
๕.๑.๒.๑๘ ห้ามเอียงตัว เหลียวหลัง เคาะโต๊ะ ส่งสัญญาณ หรือกระทาการใด ๆ อันส่อ
จะทุจริตในการสอบ
๕.๑.๒.๑๙ ห้ามนาใบตอบปัญหาสอบและปัญหาสอบออกจากห้องสอบ
๕.๑.๒.๒๐ เมื่อจะส่งใบตอบปัญหาสอบ ให้ยกมือแจ้งกรรมการ เพื่อเก็บใบตอบ
ปัญหาสอบ และปัญหาสอบ แล้วนั่งรอจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
๕.๑.๒.๒๑ เมื่อได้รับคาสั่งให้ออกจากห้องสอบให้ออกจากห้องสอบและลงจากอาคาร
๕.๒ กำรประกำศผลสอบภำควิชำกำร ประกาศผลสอบผ่านเว็บไซต์ www.mtts.ac.th และ
www.mtts-admission.job.thai.com ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. และประกาศ
ผลสอบอย่ า งเป็ น ทางการ เรี ย งตามล าดั บ หมายเลขสมั ค รสอบ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๑ มี น าคม ๒๕๕๙ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรี ย นช่างฝี มือทหาร ผู้ที่ส อบผ่ านภาควิช าการ ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ เพื่อทราบ
กาหนดการตรวจร่างกาย การสอบพลศึกษา และสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา (การดูประกาศผลสอบผู้สมัครไม่ต้องมา
ด้วยตนเองก็ได้)
๕.๓ กำรตรวจร่ำงกำย กำรสอบพลศึกษำ และสัมภำษณ์ ท่วงทีวำจำ (วันที่ ๑๔,๑๕,๑๖ มีนาคม
๒๕๕๙) ผู้สอบผ่านภาควิชาการรายงานตัว พร้อมจ่ายเงินค่าตรวจร่างกาย จ่ำนวน ๖๐๐.- บำท ในวันจันทร์ที่
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. และตรวจเลือด, ปัสสาวะ,เอกซเรย์ ในวันเดียวกัน เวลา
๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารกองพยาบาล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สาหรับการสอบ พลศึกษา สัมภาษณ์
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ท่วงทีวาจาและตรวจร่างกาย จะดาเนินการในวันอังคารที่ ๑๕ และวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ถึง ๑๖.๐๐ น. (เตรียมกางเกงกีฬาขาสั้นมาด้วย) รายละเอียดอื่น ๆ มีดังนี้
๕.๓.๑ การสอบพลศึ ก ษา เป็ น การทดสอบสมรรถภาพของร่ า งกาย จ านวน ๔ สถานี
ประกอบด้วย ดึงข้อ ลุกนั่งใน ๒ นาที ดันพื้นใน ๒ นาที และวิ่ง ๘๐๐ เมตร (ตำมผนวก ค)
๕.๓.๒ การสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา เป็นการตรวจสอบบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ไหวพริบ
ปฏิภาณ ความสมบูรณ์ และความสมส่วนของร่างกาย
๕.๓.๓ การตรวจร่างกาย เป็นการตรวจรูปร่างลักษณะ และความสมบูรณ์ของร่างกาย รวมทั้ง
การตรวจโรคที่ขัดต่อการศึกษา และการเข้ารับราชการทหาร (ตำมผนวก ง)
หมำยเหตุ: - ผู้ ส มั ค รที ผ่ ำ นกำรสอบภำควิ ช ำกำรแล้ ว ขำดสอบพลศึ ก ษำ และสั ม ภำษณ์ ท่ ว งที ว ำจำ
หรือขำดกำรตรวจร่ำงกำย ให้ถือว่ำผู้สมัครสอบสละสิทธิ์
- ในวันที ๑๕, ๑๖ มีนำคม ๒๕๕๙ แบ่งผู้สอบผ่ำนภำควิชำกำรเป็น ๒ กลุ่ม ซึงในแต่ละวันจะมี
กำรสอบพลศึกษำ สัมภำษณ์ท่ วงทีวำจำ จ่ำนวน ๑ กลุ่ม และตรวจร่ำงกำย จ่ำนวน ๑ กลุ่ม กำรแบ่งกลุ่ม
จะแจ้งให้ทรำบ ในวันประกำศผลสอบภำควิชำกำร ผ่ำนทำงเว็บไซต์
๕.๔ กำรประกำศผลสอบรอบสุดท้ำย
๕.๔.๑ จะประกาศผลสอบเรียงตามลาดับหมายเลขสมัครสอบ อย่างเป็นทางการใน วันจันทร์
ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
๕.๔.๒ ผู้ส อบได้และผู้ สอบได้ส ารองนาบัตรประจาตัว สอบและบัตรประจาตัว ประชาชน
ไปแสดง และลงชื่อรับทราบต่ อคณะกรรมการในวัน จันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. พร้อมรับ
เอกสารทาสัญญา ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และฟังคาชี้แจงในการทาสัญญา เวลา ๑๕.๐๐ น. หากพ้นกาหนด
ถือว่าสละสิทธิ์ (หากผู้ที่สอบได้หรือผู้ที่สอบได้สารองไปดาเนินการด้วยตนเองไม่ได้ ให้ผู้แทนหรือผู้ปกครองนา
บัตรประจาตัวสอบไปดาเนินการแทนได้)
๕.๔.๓ ผู้ที่สอบได้สารองจะประกาศผลเรียงตามลาดับคะแนน หากมีบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์
จะเรียกบุคคลสารองตามที่ประกาศไว้เข้าทดแทนตามลาดับ โดยให้ฟังผลการเรียกเพื่อมาแทนผู้สละสิทธิ์ ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
๕.๕ สถำนทีสอบ (ผนวก จ)
๕.๕.๑ การสอบภาควิชาการ สอบที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
๕.๕.๒ การตรวจร่างกาย ตรวจทีอ่ าคารกองพยาบาล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
๕.๕.๓ การสอบสัมภาษณ์ สอบทีอ่ าคารแผนกวิชาพื้นฐาน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
๕.๕.๔ การสอบพลศึกษา สอบทีอ่ าคารกรมนักเรียน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

๖. การทาสัญญา
ผู้สมัครสอบที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่ างฝีมือทหาร จะต้องทาสัญญา ณ โรงเรียน
ช่างฝีมือทหาร ในวันพุธที่ ๒๓ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และ
บุคคลสารองทาสัญญาในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๖.๑ ผู้สอบได้ให้น่ำผู้ปกครอง และผู้ค้่ำประกันผู้ปกครอง พร้อมเอกสำรทีทำงรำชกำรก่ำหนด
และค่ำใช้จ่ำยตำมทีโรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร แจ้งให้ทรำบ มำด่ำเนินกำรท่ำสัญญำ ในวัน เวลำ ทีก่ำหนด
๖.๒ คุณสมบัติของผู้ปกครอง
๖.๒.๑ ต้องเป็น ผู้บ รรลุ นิติภ าวะ มีสัญชาติไทย และยินยอมรับผู้ สมัครสอบไว้ในปกครอง
โดยแท้จริง และยอมรับพันธกรณีที่ทางราชการกาหนดไว้

๙

๖.๒.๒ ผู้ปกครองที่สมรสแล้ว ต้องมีหนังสือยินยอมของคู่สมรสให้ทาสัญญายอมรับพันธกรณี
ที่ทางราชการกาหนดไว้
๖.๒.๓ ผู้ปกครองต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวของทางราชการ มา
แสดงในวันทาสัญญา และถ่ายสาเนา หน้า - หลัง ไปด้วย จานวน ๒ ฉบับ
๖.๓ คุณสมบัติของผู้ค้่ำประกันผู้ปกครอง
๖.๓.๑ ต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาการ หรือข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป
๖.๓.๒ ผู้ ค้าประกัน ผู้ ป กครองที่ส มรสแล้ ว ต้องมีห นังสื อยิ นยอมของคู่ส มรสให้ ทาสั ญญา
ยอมรับพันธกรณีที่ทางราชการกาหนดไว้ (วันทาสัญญาไม่ต้องนาคู่สมรสไปด้วยก็ได้)
๖.๓.๓ ผู้ค้าประกันผู้ปกครองต้องนาบัตรประจาตัวข้าราชการไปแสดงในวันทาสัญญาและ
ถ่ายสาเนา หน้า - หลัง ไปด้วย จานวน ๒ ฉบับ
๖.๔ ผู้ปกครองและผู้ค้่ำประกันผู้ปกครองจะเป็นบุคคลเดียวกันไม่ได้
๖.๕ พระภิกษุหรือนักบวชในศำสนำใด ๆ เป็นผู้ปกครอง หรือ ผู้ค้่ำประกันผู้ปกครอง ไม่ได้

๗. การหมดสิทธิ์สอบ
๗.๑ ผู้หมดสิทธิ์ในกำรสมัครสอบเข้ำเป็นนักเรียนช่ำงฝีมือทหำร คือ
๗.๑.๑ ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ และมีขนาดพิกัด ความสมบูรณ์ของร่างกายไม่ได้ตามเกณฑ์
(ตำมผนวก ง)
๗.๑.๒ หลักฐานเอกสารตามข้อ ๔.๔ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ
๗.๒ ผู้หมดสิทธิ์ ในกำรสอบคัดเลือก คือ
๗.๒.๑ ผู้ที่ทุจริตและ/หรือ ส่อเจตนาทุจริตในเวลาสอบ
๗.๒.๒ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ ดังนี้.
๗.๒.๒.๑ เข้าสอบช้ากว่ากาหนดเวลาที่เริ่มต้นสอบ เกิน ๓๐ นาที หมดสิทธิ์เข้าห้องสอบ
๗.๒.๒.๒ ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์การคานวณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๗.๒.๒.๓ ห้ามเปิดปัญหาสอบจนกว่าจะได้รับคาสั่ง
๗.๒.๒.๔ ห้ามพูดคุย หรือปรึกษา หากสงสัยให้ยกมือถามกรรมการเท่านั้น
๗.๒.๒.๕ ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่คณะกรรมการคุมสอบกาหนด
๗.๒.๒.๖ ห้ามนาปัญหาสอบออกนอกห้องสอบ
๗.๓ ผู้หมดสิทธิ์ในกำรท่ำสัญญำเข้ำเป็นนักเรียนช่ำงฝีมือทหำร คือ
๗.๓.๑ ผู้ซึ่งปรากฏภายหลังว่าต้องหมดสิทธิ์ตามข้อ ๗.๑ หรือ ๗.๒
๗.๓.๒ ผู้ที่ผู้ปกครอง หรือผู้ค้าประกันผู้ปกครอง ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖.๒ ถึง ๖.๕
๗.๓.๓ ผู้ที่ไม่ไปทาสัญญาตามวัน เวลา ที่กาหนด
๗.๔ ผู้หมดสิทธิ์ ในกำรเข้ำเป็นนักเรี ยนช่ำงฝีมือทหำร คือ ผู้ทีไม่ไปรำยงำนตั วเข้ำเป็นนักเรี ยน
ช่ำงฝีมือทหำร ตำมก่ำหนด
๗.๕ กำรหมดสิทธิ์ภำยหลังเข้ำเป็นนักเรียนช่ำงฝีมือทหำรแล้ว คือกำรที รร.ชท. สำมำรถตรวจสอบ
และพบว่ำมีกำรด่ำเนินกำรทำงทุจริตหรือร่วมด่ำเนินกำรทำงทุจริตในกำรเข้ำเป็นนักเรียนช่ำงฝีมือทหำร ทุกกรณี

๑๐

๘. การรายงานตัวเข้ าเป็ นนักเรี ยนช่ างฝี มือทหาร
รายงานตั ว ที่ โ รงเรี ย นช่ า งฝี มือ ทหารในวั น อาทิ ต ย์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
(หากไม่มารายงานตัวตามที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ ตามข้อ ๗.๔) และให้ผู้สอบได้นาเอกสารและสิ่งของเครื่องใช้
มาด้วย (จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบรอบสุดท้าย)

๙. ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าศึกษาในโรงเรี ยนช่ างฝี มือทหาร
การศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายขั้นต้น โดยประมำณ ดังต่อไปนี้
ชั้นปีที่ ๑ ภาคต้น
ประมาณ ๔๖,๖๘๐.- บาท
ภาคปลาย
ประมาณ
๑,๓๕๐.- บาท
ชั้นปีที่ ๒ ภาคต้น
ประมาณ
๒,๙๕๐.- บาท
ภาคปลาย
ประมาณ
๑,๓๕๐.- บาท
ชั้นปีที่ ๓ ภาคต้น
ประมาณ
๒,๙๕๐.- บาท
ภาคปลาย
ประมาณ
๑,๓๕๐.- บาท

๑๐. สิทธิและเงื่อนไขของการเป็ นนักเรี ยนช่ างฝี มือทหาร
นักเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นนักเรียนประเภทอยู่ประจา มีสิทธิและเงื่อนไขระหว่างศึกษาและเมื่อ
สาเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ระหว่ำงเข้ำรับกำรศึกษำ
๑๐.๑.๑ เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
๑๐.๑.๒ ทางราชการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้วันละ ๑๑๑.- บาท
๑๐.๑.๓ ทางราชการจ่ายค่าวัสดุฝึกให้
๑๐.๑.๔ มีที่พักในโรงเรียนให้ระหว่างศึกษา
๑๐.๑.๕ ให้การรักษาพยาบาล ฟรี
๑๐.๒ เมือส่ำเร็จกำรศึกษำ
๑๐.๒.๑ จะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑๐.๒.๒ ทางราชการจะบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย หรื อ ส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต้ น ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๑๐.๒.๓ สามารถเข้าศึกษาต่ อในวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ย หรือสถาบันอื่ น ๆ ได้โ ดยขอ
อนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับราชการ

๑๑

๑๑. ข้ อผูกพันกับทางราชการ
๑๑.๑ ในระหว่างศึกษา ถ้าลาออก หรือถูกปลดออก ผู้ปกครอง หรือผู้ค้าประกันผู้ปกครอง จะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการตามสัญญา
๑๑.๒ เมื่อสาเร็จการศึกษา ผู้สมัครสอบจะต้องรับราชการ หรือทางานในส่วนราชการหรือองค์การ
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือตามความเห็นชอบของกระทรวงกลาโหม ไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของเวลาที่ศึกษา
ถ้าลาออก หรือต้องออกจากราชการก่อนกาหนดนี้ ผู้ปกครองหรือผู้ค้าประกัน จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ ทาง
ราชการตามสัญญา ที่กองบัญชาการกองทัพไทย กาหนด
----------------------------------------------

๑๒

ผนวก ก
แบบหนังสือรับรองกำรส่ำเร็จวิชำทหำร
ที่................/..............
ใบรับรองกำรส่ำเร็จวิชำทหำร
ศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกวิชาทหาร...........................................
ใบรับรองนี้แสดงว่า...........................................................................................................หมายเลข
ทะเบียน............................................................สอบได้วิชาทหารชั้นปีที่.................................. ประจาปีการศึกษา
.......................................................จากสถานศึกษาวิชาทหาร..................................จังหวัด.................................
ให้ไว้

ณ วันที่...............เดือน..................................พ.ศ......................
(ลงชื่อ)................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง....................................................

โทร..........................................
รับรองถูกต้อง
(ลงชื่อ).................................................
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หมายเหตุ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่ว ยราชการในสังกัด หน่วย
บัญชาการกาลังสารอง มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบกเท่านั้น และเป็นหนังสือรับรองการสาเร็จวิชาทหาร
เท่านั้น หนังสือรับรองการกาลังศึกษาอยู่ ไม่สามารถใช้ขอสิทธิพิเศษได้

๑๓

ผนวก ข
แบบหนังสือรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรทัพฉุกเฉิน และรำชกำรทวีคูณ
ที.่ .....................

ชื่อหน่วย................................................

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ...................
เรียน ประธานกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ด้วย (ยศ, ชื่อ)....................................นามสกุล.........................................................................
ประเภท................................................................สังกัด......................................................................................
มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่.......................................หมู่ที่...................ถนน.............................................................
แขวง/ตาบล.......................................เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด.................... ........................
ซึ่งเป็นบิดา/มารดาของผู้สมัคร ชื่อ............................................นามสกุล.............................................................
ได้ยื่นคาร้องขอให้ตรวจสอบประวัติ กับขอให้รับรองการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่มีการรบ หรือการสงคราม
หรือการปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ ปรากฏว่า(ยศ,ชื่อ)..............................................................
นามสกุล..................................................ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑. .........................................................................................................................................
๒. .........................................................................................................................................
ได้รับบาเหน็จบานาญพิเศษ หรือได้รับเงินค่าทาขวัญ หรือบาเหน็จพิเศษ ตามข้อบังคับ หรือ
ระเบียบของทางราชการ หรือได้รับพระราชทาน เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ ดังนี้
๑. ................................................................................พ.ศ.....................................
๒. ................................................................................พ.ศ.....................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) …………….................................
(................................................)
(ตาแหน่ง).....................................................
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร.........................
รับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ) ...........................................
(.........................................)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ

หมายเหตุ ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
หรือทาหน้าทีท่ ะเบียนประวัติ ระดับ ผบ.พัน
หรือเทียบเท่าหัวหน้ากองขึ้นไป

๑๔

ผนวก ค
กำรสอบพลศึกษำ
-----------------------------การสอบพลศึกษา จะทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย จานวน ๔ สถานี ประกอบด้วย ดึงข้อ ลุกนั่ง
ใน ๒ นาที ดันพื้นใน ๒ นาที และวิ่ง ๘๐๐ เมตร การให้คะแนนคิดเป็นร้อยละจากจานวนครั้ง หรือจานวนนาที
ที่ใช้เวลาปฏิบัติ ที่ผู้สมัครสอบสามารถทาได้ ตามตาราง ดังนี้
ดึงข้อ ๑๐ ครั้ง ๆ ละ ๑๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน
การปฏิบัติ
ดึงข้อต่อเนื่อง (ครั้ง)
คะแนนที่ทาได้ต่อครั้งคิดเป็น

ทาได้
๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕
๑๐๐ ๙๐ ๘๐ ๗๐ ๖๐ ๕๐

๔
๔๐

๓ ๒
๓๐ ๒๐

๑
๑๐

ท่ำลุกนัง (ภำยในเวลำ ๒ นำที)
ครั้ง
๓๔
๓๓
๓๒
๓๑
๓๐
๒๙
๒๘
๒๗
๒๖

คะแนน
๑๐๐
๙๗
๙๔
๙๑
๘๘
๘๕
๘๒
๗๙
๗๖

ครั้ง
๒๕
๒๔
๒๓
๒๒
๒๑
๒๐
๑๙
๑๘
๑๗

คะแนน
๗๓
๗๐
๖๗
๖๔
๖๑
๕๘
๕๕
๕๒
๔๙

ครั้ง
๑๖
๑๕
๑๔
๑๓
๑๒
๑๑
๑๐
๙
๘

คะแนน
๔๖
๔๓
๔๐
๓๗
๓๔
๓๑
๒๘
๒๕
๒๒

ครั้ง
๗
๖
๕
๔
๓
๒
๑

คะแนน
๑๙
๑๖
๑๓
๑๐
๗
๔
๑

ครั้ง
๔
๓
๒
๑

คะแนน
๑๐
๕
๐
๐

ท่ำดันพื้น (ภำยในเวลำ ๒ นำที)
ครั้ง
๒๒
๒๑
๒๐
๑๙
๑๘
๑๗

คะแนน
๑๐๐
๙๕
๙๐
๘๕
๘๐
๗๕

ครั้ง
๑๖
๑๕
๑๔
๑๓
๑๒
๑๑

คะแนน
๗๐
๖๕
๖๐
๕๕
๕๐
๔๕

ครั้ง
๑๐
๙
๘
๗
๖
๕

คะแนน
๔๐
๓๕
๓๐
๒๕
๒๐
๑๕

๑๕

วิงระยะทำง ๘๐๐ เมตร
เวลา
คะแนน
เวลา
คะแนน
เวลา
(นาที : วินาที)
(นาที : วินาที)
(นาที : วินาที)
๓ : ๑๕
๑๐๐
๓ : ๒๔
๗๓
๓ : ๓๓
๓ : ๑๖
๙๗
๓ : ๒๕
๗๐
๓ : ๓๔
๓ : ๑๗
๙๔
๓ : ๒๖
๖๗
๓ : ๓๕
๓ : ๑๘
๙๑
๓ : ๒๗
๖๔
๓ : ๓๖
๓ : ๑๙
๘๘
๓ : ๒๘
๖๑
๓ : ๓๗
๓ : ๒๐
๘๕
๓ : ๒๙
๕๘
๓ : ๓๘
๓ : ๒๑
๘๒
๓ : ๓๐
๕๕
๓ : ๓๙
๓ : ๒๒
๗๙
๓ : ๓๑
๕๒
๓ : ๔๐
๓ : ๒๓
๗๖
๓ : ๓๒
๔๙
๓ : ๔๑

คะแนน
๔๖
๔๓
๔๐
๓๗
๓๔
๓๑
๒๘
๒๕
๒๒

เวลา
(นาที : วินาที)
๓ : ๔๒
๓ : ๔๓
๓ : ๔๔
๓ : ๔๕
๓ : ๔๖
๓ : ๔๗
๓ : ๔๘

คะแนน
๑๙
๑๖
๑๓
๑๐
๗
๔
๑

หมำยเหตุ - เกณฑ์การตัดสิน ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่า ผ่ำน
( ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คะแนน จากคะแนนรวม ๔๐๐ คะแนน )
- การสอบพลศึกษา สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา และตรวจร่างกาย ให้เตรียมกำงเกงกีฬำขำสั้น มำด้วย

๑๖

ผนวก ง
หลักเกณฑ์กำรตรวจร่ำงกำยบุคคลเข้ำเป็นนักเรียนช่ำงฝีมือทหำรภำคปกติ
--------------------------------------------------๑. ควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย จะต้องมีขนำดของร่ำงกำยตำมอำยุไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์ดังต่อไปนี้
อายุ
(ปี)

ส่วนสูง
ไม่ต่ากว่า
(ซม.)

น้าหนัก
ไม่ต่ากว่า
(กก.)

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

๑๕๐
๑๕๒
๑๕๔
๑๕๖
๑๕๘

๔๐
๔๒
๔๔
๔๖
๔๘

หน้าอกเมื่อหายใจเข้าออก
เต็มที่ ไม่ต่ากว่า (ซม.)
หายใจเข้า
หายใจออก
๗๕
๗๒
๗๖
๗๓
๗๗
๗๔
๗๘
๗๕
๘๐
๗๗

๒. ดัชนีมวลกำย (Body Mass Index : BMI) ต้องไม่เกิน ๓๐
- คานวณมาจากอัตราส่วนของน้าหนักและส่วนสูง สูตร BMI = น้าหนั
= ก (หน่วยเป็นกิโลกรัม)
(ส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร))2
หรือ BMI =

Kg

(m)2

๓. ลักษณะทัวไป
- มีความสมส่วนของร่างกาย อกไม่บุ๋ม และร่างกายไม่ผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๔. ตำ
๔.๑ ไม่บอด
๔.๒ ต้องอยู่ในลักษณะปกติทั้งสองข้าง
๔.๓ สายตาปกติ ไม่ใส่แว่นหรือเลนส์สัมผัส วัดการมองเห็นอยู่ในระดับ ไม่ต่ากว่า ๖/๑๘ ทั้งสองข้าง
๔.๔ ไม่เป็นต้อกระจก (Cataract)
๔.๕ ไม่เป็นต้อหิน (Glaucoma)
๔.๖ ไม่เป็นโรคขั้วประสาทตาเสื่อม (Optic atrophy)
๔.๗ ไม่มีกระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
๔.๘ ไม่บอดสี อ่านสีสาคัญ ๓ สี แดง เขียว เหลือง ได้
๕. หู คอ จมูก
๕.๑ ต้องอยู่ในลักษณะปกติ
๕.๒ มีการได้ยินเสียงเป็นปกติ หูไม่หนวก
๕.๓ เยื่อแก้วหูไม่ทะลุ
๕.๔ ไม่มีการอักเสบของช่องหูชั้นกลางและชั้นนอก
๕.๕ ไม่มีภาวะจมูกบี้จนผิดปกติ
๕.๖ ไม่มีภาวะเพดานโหว่ หรือเพดานสูงจนพูดไม่ชัด
๕.๗ ไม่มภี าวะต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก

๑๗

๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ ความดันโลหิต ไม่สูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท และไม่ต่ากว่า ๙๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๒ หัวใจเต้นไม่เร็วกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที หรือไม่ช้ากว่า ๕๐ ครั้งต่อนาที หรือมีเอวีบล็อก (AV Block) หรือ
ผิดปกติชนิดออริคิวล่าร์ฟิบริลเลชั่น หรือออริคิวล่าร์ฟลัทเตอร์ (Auricular fibrillation or Auricular flutter)
๖.๓ ไม่มีหัวใจขนาดโตมากผิดปกติ
๖.๔ ไม่มีโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด (Congenital heart diseases)
๖.๕ ไม่มลี ิ้นหัวใจพิการ
๖.๖ ไม่มอี นิวริซึม (Aneurysm) ของหลอดเลือดใหญ่
๕.๗ ไม่มหี ลอดเลือดดาขอดอยู่ที่ขาหรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด
๗. ระบบทำงเดินหำยใจ
๖.๑ ไม่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease)
๖.๒ ไม่เป็นโรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis)
๖.๓ ไม่เป็นโรคหอบหืด (Asthma)
๖.๔ ไม่เป็นวัณโรคในระยะแพร่กระจาย (Active pulmonary tuberculosis)
๘. ระบบทำงเดินอำหำร
๘.๑ ไม่มตี ับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลา
๘.๒ ไม่มรี ดิ สีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
๙. ผิวหนัง
๙.๑ ไม่เป็นโรคผิวหนังทุกชนิด ซึ่งเป็นเรื้อรังยากต่อการรักษา หรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้อื่น
๙.๒ ไม่เป็นแผลเป็น ปาน หรือซีสต์ (Cyst) ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่เป็นมากจนแลดูน่าเกลียด
๙.๓ ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ถ้ามีรอยสักต้องทาการรักษาลบรอยสักให้เรียบร้อย
๑๐. ระบบจิตและประสำท
๑๐.๑ ไม่เป็นโรคทางจิตเวช ได้แก่
๑๐.๑.๑ โรคจิต (Psychosis)
๑๐.๑.๒ โรคหรือความผิดปกติทางทางอารมณ์ (Mood disorder)
๑๐.๑.๓ โรคพัฒนาการทางจิตเวช
๑๐.๑.๔ โรคของความผิดปกติในการรับรู้หรือการยอมรับเพศทางร่างกายของตน (โรคสภาพเพศไม่
ตรงกับเพศกาเนิด)
๑๐.๑.๕ โรคหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ (Personality disorder)
๑๐.๒ ไม่เป็นโรคทางประสาทวิทยา ได้แก่
๑๐.๒.๑ โรคประสาท (Neurosis)
๑๐.๒.๒ อัมพาต หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
๑๐.๒.๓ โรคลมชัก (Epilepsy)
๑๑. ระบบทำงเดินปัสสำวะ อวัยวะสืบพันธุ์ และกำมโรค
๑๑.๑ ไม่มภี าวะความผิดปกติขององคชาติ
๑๑.๒ ไม่มีภาวะลูกอัณฑะไม่ลงมาที่ถุงอัณฑะ
๑๑.๓ ไม่มอี ัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis)
๑๑.๔ ไม่มถี ุงน้าที่ลูกอัณฑะ (Hydrocele)
๑๑.๕ ไม่มีหลอดเลือดดาขอดในถุงอัณฑะที่เห็นได้ชัดเจน
๑๑.๖ ไม่มีภาวะลูกอัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis)

๑๘

๑๑.๗ ไม่เป็นไส้เลื่อน
๑๑.๘ ไม่เป็นกามโรค
๑๒. กระดูกและกล้ำมเนื้อ
๑๒.๑ แขน ขา และอวัยวะสาหรับเคลื่อนไหว ต้องใช้ได้คล่องแคล่ว การเคลื่อนไหวของร่างกายดี
๑๒.๒ ไม่มีกระดูกสันหลังคด (Scoliosis) หรือโก่ง (Kyphosis) หรือแอ่น (Hyperlordosis) จนมองเห็นได้ชัด
๑๒.๓ เอ็นร้อยหวายไม่สั้นหรือตึง (Short achilles tendon) จนไม่สามารถนั่งยองได้เต็มที่ แม้แก้ด้วยการ
แยกขากว้างเท่าระยะช่วงไหล่แล้วก็ตาม
๑๒.๔ ไม่มแี ขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้
๑๒.๔.๑ นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๑๒.๔.๒ นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
๑๒.๔.๓ นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๑๒.๔.๔ นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๑๒.๔.๕ นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๑๒.๕ ไม่เป็นโรคคอเอียง (Torticolis) หรือแข็งทื่อเนื่องจากกระดูก หรือกล้ามเนื้อพิการ
๑๒.๖ ไม่มขี ้อหลวมหลุดบ่อย
๑๒.๗ ไม่มขี ้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๑๒.๘ ไม่มกี ระดูกหักต่อไม่ติด หรือ ติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป
๑๒.๙ ไม่มกี ล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ หรือดีสโทรฟี (Dystrophy)
๑๓. สุขภำพช่องปำกและฟัน
๑๓.๑ ต้องมีฟันเคี้ยวอาหารได้ครบตามหลักเกณฑ์ คือ กาหนดฟันกราม (Molars) และฟันกรามน้อย
(Premolars) อย่างน้อยข้างบน ๖ ซี่ และข้างล่าง ๖ ซี่ ฟันหน้า (Incisors and Canines) ข้างบน ๔ ซี่ ข้างล่าง
๔ ซี่ ฟันที่ถอนไปแล้วต้องได้รับการใส่ให้เรียบร้อยมั่นคง หรือด้วยวิธีทาสะพาน (Bridge) จึงให้นับเป็นจานวนซี่ได้
ฟันตามจานวนดังกล่าวข้างต้นนั้น และจะต้องไม่มคี ุณลักษณะดังนี้
๑๓.๑.๑ ฟันที่เป็นรูผุที่ไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัตถุไม่ถาวร
๑๓.๑.๒ ฟันที่อุด หรือทาครอบไม่เรียบร้อย
๑๓.๑.๓ ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้อง
๑๓.๑.๔ ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือเก จนไม่สามารถที่จะจัดให้สบกันได้กับฟันธรรมดาหรือ
ฟันปลอม
๑๓.๑.๕ การทาลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รองรับ เช่น กระดูก เหงือก เยื่อหุ้มรากฟัน
๑๓.๒ ไม่มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างจนดูน่าเกลียด
๑๓.๓ ไม่มีการสบของฟันที่ผิดปกติอย่างมากจนทาให้ใบหน้าผิดไป หรือการเคี้ยวอาหารธรรมดาไม่ได้ผล
๑๓.๔ ไม่มีถุงน้า (Cysts) หรือเนื้องอกในช่องปาก
๑๓.๕ ไม่มีปากแหว่ง เพดานโหว่
๑๔. กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร
๑๔.๑ การตรวจเลือด
๑๔.๑.๑ ไม่เป็นโรคเอดส์ (AIDS) มีผลตรวจเป็นลบต่อเอชไอวี (HIV negative)
๑๔.๑.๒ ไม่เป็นโรคซิฟิลิส มีผลตรวจเป็นลบต่อวีดีอาร์แอล (VDRL nonreactive)
๑๔.๑.๒ ไม่มีภาวะโลหิตจาง มีฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ไม่ต่ากว่า ๑๐ g/dl หรือ มีฮีมาโตคริต
(Hematocrit) ไม่ต่ากว่า ๓๐%
๑๔.๑.๓ ไม่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg negative)

๑๙

๑๔.๒ การตรวจปัสสาวะ
๑๔.๒.๑ ไม่พบไข่ขาว (Albumin) ตั้งแต่ ๑+ ขึ้นไป และน้าตาล (Sugar) ตั้งแต่ ๑+ ขึ้นไป
๑๔.๒.๒ ไม่พบยาเสพติดทั้งยาบ้า กัญชา และมอร์ฟีน/เฮโรอีน
๑๕. เอกซเรย์ทรวงอก ผลอยู่ในเกณฑ์ปกติ
๑๕.๑ ไม่มีหัวใจขนาดโตมากผิดปกติ
๑๕.๒ ไม่เป็นวัณโรคในระยะแพร่กระจาย (Active pulmonary tuberculosis)
๑๕.๓ ไม่มีซีสต์ในปอด (Lung cyst)
๑๖. โรคหรือควำมพิกำรใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหารเห็นว่าไม่
สมควรรับเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
----------------------------ค่ำแนะน่ำส่ำคัญ
๑. ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการทุกรายจะต้องมารับ การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และเอกซเรย์ทรวงอก
ในวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๕๙ และการตรวจร่างกาย ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ มีนำคม ๒๕๕๙ โดยสามารถรับประทาน
อาหารได้ตามปกติ แต่ไม่ควรรับประทานเครื่องดื่มประเภทกระตุ้นกาลัง ยาแก้ไอ และยาอื่น ๆ ทุกชนิด (หลังเที่ยง
คืนจนถึงตรวจร่างกายเสร็จ) เพราะอาจจะก่อให้เกิดความผิดปกติทางหัวใจ หลอดเลือด และปัสสาวะได้
๒. คืนก่อนวันรับการการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ทรวงอก และตรวจร่างกาย ผู้ที่สอบผ่านภาค
วิชาการควรพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรนอนดึก
๓. ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการทุกรายที่มี ฟันผุ ต้องไปรับการอุดฟันให้เรียบร้อยก่อนวันที่มารับการตรวจ
ร่างกาย
-----------------------------

๒๐

ผนวก จ
แผนทีสังเขป สถำนทีรับสมัคร และสถำนทีสอบ

แผนทีอ่ ิมแพ็ค เมืองทองธานี

สอบ โรงเรียนช่ างฝี มือทหาร

๒๑

๒๒

1.รถโดยสาร : ผ่าน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซอยพหลโยธิน 30
- ระบบขนส่งมวลชน รถโดยสารประจาทาง ธรรมดา-ปรับอากาศ สาย 3, 12, 16, 24, 26, 28,
34, 39, 59, 63, 90, 104, 107, 112, 126, 129, 185, 188, 524, 543 ปอ.503, 509, 512, 513, 543,ปอพ.2,
5, 8 และรถตู้หลายสาย
- รถตู้โดยสาร รังสิต-มหาวิทยาลัยรามคาแหง, รังสิต-หมอชิต, ปากเกร็ด-หมอชิต, มีนบุรี-หมอชิต
- สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต ต่อรถโดยสารประจาทาง สาย 77, 96 ไปยังป้ายรถประจาทาง
สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต แล้วต่อรถโดยสารประจาทาง สาย 34, 39, 59
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รถไฟฟ้า Airport Rail Link เปลี่ยนเส้นทางที่ BTS สถานีพญาไท
สายสุขุมวิท ปลายทางสถานีหมอชิต แล้วต่อรถโดยสารประจาทาง สาย 34, 39, 59
- ท่าอากาศยานดอนเมือง ต่อรถโดยสารธรรมดา-ปรับอากาศ สาย 59
2.รถโดยสารประจาทาง : เข้าถึงอิมแพ็ค
หมายเลข 166 และ ปอ. 166 (อนุสาวรีย์ชัย – เมืองทองธานี)
จากแยกแจ้งวัฒนะ-วิภาวดี รังสิต
สาย 29 , 59 , 95 และ ปอ.4 , 10 , 13 , 19 (สายเหนือ)
สาย 29 , 52 และ ปอ.4 , 10 , 29 (สายใต้)
สาย 59 , 95 , 150 และ ปอ.13 (สายตะวันออก)
จากแยกปากเกร็ด
สาย 32 , 33 , 51 , 90 , 104 , ปอ.56 และ
ปอ.พิเศษ 1 (สายใต้)
จากถนนแจ้งวัฒนะ
สาย 52 , 150 , 356 และ ปอ. 150 , 356
รถสองแถว : จากถนนแจ้งวัฒนะ - เมืองทองธานี (สาย 1)
ถนนติวานนท์ – เมืองทองธานี (สาย 2)
รถตู้โดยสาร : เมืองทองธานี – อนุสาวรีย์ชัยฯ (ทางด่วน)
เมืองทองธานี – รามฯ1
เมืองทองธานี – เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (ทางด่วน)
เมืองทองธานี – เมเจอร์ รังสิต
เมืองทองธานี – สีลม
เมืองทองธานี – สนามหลวง
IMPACT Link : สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ทางด่วน) – เมืองทองธานี
IMPACT Shuttle Bus : บริการ รับ – ส่ง รอบอาคารแสดงสินค้า (ฟรี)
------------------------------------------------------------------

