ประกาศกองพลทหารราบที่ ๕
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
-------------------------------ด้วย กองพลทหารราบที่ ๕ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๒๐ อัตรา โดยมี
รายละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังนี้.๑. ตาแหน่งที่บรรจุ
๑.๑ ตาแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๖๔๐)
จานวน ๑๕ อัตรา
๑.๒ ตาแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๑๒๐)
จานวน ๒ อัตรา
๑.๓ ตาแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑) และช่างยานยนต์
(ชกท.๖๓๑)
จานวน ๒ อัตรา
๑.๔ ตาแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.๗๑๑)
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
๒.๑ ต าแหน่ง พลขั บ รถ (ชกท.๖๔๐) รับ สมั ครทหารกองหนุน ที่ เ คยรับ ราชการทหาร
กองประจาการจนครบกาหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓
ขึ้นไป เพศชาย ที่ มี อ ายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปีบ ริบูร ณ์ และไม่ เ กิ น ๓๐ ปีบ ริบูร ณ์ คุณวุฒิส าเร็จ การศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เป็นอย่างต่า กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
๒.๒ ต าแหน่ ง พลขับ รถ (ชกท.๑๒๐) รั บ สมั ค รทหารกองหนุ นที่ เ คยรั บ ราชการทหาร
กองประจาการจนครบกาหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓
ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนนาปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน
๓๐ ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เป็นอย่างต่า กั บมีความรู้ด้านซ่อม
เครื่องยนต์เบื้องต้น
๒.๓ ตาแหน่ง ช่า งยานยนต์ล้ อ (ชกท.๖๓๑) และตาแหน่ ง ช่ างยานยนต์ (ชกท.๖๓๑)
รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการทหารกองประจาการจนครบกาหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
หรือผู้ที่ ส าเร็จ การฝึ ก วิชาทหาร ตั้ง แต่ ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยได้ขึ้น ทะเบียนน าปลดเป็ นทหารกองหนุนแล้ ว
เพศชาย ที่ มี อ ายุ ไ ม่ ต่ ากว่ า ๑๘ ปี บ ริ บู ร ณ์ และไม่ เ กิ น ๓๐ ปี บ ริ บู ร ณ์ คุ ณ วุ ฒิ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์
๒.๔ ตาแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.๗๑๑) รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการทหาร
กองประจาการจนครบกาหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓
ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนนาปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน
๓๐ ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) กับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒.๕ สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ ในแต่ละตาแหน่ง หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้
คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

-๒๓. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
๓.๑ ผู้สมัครสอบ ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๓.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตย อันมีพระมหากษัตริย์ท รงเป็น
ประมุข
๓.๓ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๓.๔ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๓.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง
๓.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
๓.๘ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐาน
ประมาทหรือลหุโทษ
๓.๙ งดรับบรรจุนายสิบที่มีชั้นยศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการใน ทบ. เพื่อสงวน
ตาแหน่งอัตรา จ. ไว้ให้ ส.อ. ที่คงรับราชการตามแนวทางการรับราชการอย่างต่อเนื่องใน ทบ. ได้เลื่อนครองอัตรา
สูงขึ้น
๓.๑๐ งดรับบรรจุบุคคลที่มีรอยสัก ตามร่างกายจนดูน่าเกลียด และงดรับบรรจุบุคคลที่ มี
รอยเจาะหู ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
๓.๑๑ ส าหรับผู้มี ประวัติคดีอาญา และไม่ กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้ง
ข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบในภายหลังจะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อ
ทางราชการตั้ ง แต่ แรก ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ดความเสื่อ มเสีย ต่อ ทบ. ได้ใ นภายหลัง ดัง นั้น กองพลทหารราบที่ ๕
จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
๓.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
๔. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนาหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร
ด้วยตนเอง (นาฉบับจริงมาแสดง) และถ่ายสาเนาเอกสาร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ดังนี้.๔.๑ สาเนาวุฒิการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน
๔.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา
๔.๔ สาเนาใบสาคัญทางทหาร
๔.๔.๑ ผู้ที่เคยรับราชการทหารกองประจาการ หลักฐานที่ใช้ส มัครสอบประกอบด้วย
หนังสือสาคัญ (แบบ สด.๘) และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา (ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไปเป็น
ผู้ลงนาม)
๔.๔.๒ ผู้ที่ สาเร็จ การฝึ กวิชาทหาร ตั้ง แต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป หลัก ฐานที่ใช้สมั ครสอบ
ประกอบด้วย หนังสือสาคัญ (แบบ สด.๘), หนังสือรับรองความประพฤติจากแผนกฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และ
หนังสือรับรองวิทยฐานะ จากกรมการรักษาดินแดน
๔.๕ ใบรับรองความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖ – ๖๒๐) พร้อมผลตรวจเลือดจากแพทย์
ทหารประจาการ ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน
๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่น ตา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

-๓๔.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, เปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
๔.๘ หลักฐานใบมรณบัตรของบิดา มารดา (ถ้ามี)
๔.๙ หากบิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ใช้หลักฐานใบรับรองบุตร และสูติบัตรของ
ผู้สมัครด้วย
๔.๑๐ รับสมัครเฉพาะผูท้ ี่มหี ลักฐานการรับสมัครครบถ้วนเท่านั้น และแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
(กางเกงขายาว สวมรองเท้าหุ้มส้น งดกางเกงยีนส์)
๕. หลักเกณฑ์ข้อกาหนด
๕.๑ การจัดการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๕.๑.๑ ขั้นตอนที่ ๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (เกณฑ์ผ่าน ๗๐% (๓ ท่ารวมกัน))
หากไม่ผ่านไม่มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป
๕.๑.๒ ขั้นตอนที่ ๒
๕.๑.๒.๑ ทดสอบภาควิ ชาการ : จะคัดเลือกตัว บุคคลไว้ จ านวน ๗ เท่ า
เพื่อเข้าสอบภาคปฏิบัติ
๕.๑.๒.๒ ทดสอบภาคปฏิ บัติ : จะคัด เลือ กตัว บุคคลไว้ จ านวน ๖ เท่ า
เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
๕.๑.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การสอบสัมภาษณ์
๕.๒ ผลการสอบคัดเลือกจะนาคะแนนภาควิชาการ, ภาคปฏิบัติ และสัม ภาษณ์ที่ ได้ม า
รวมกั น แล้ ว จั ด เรี ย งตามล าดั บ คะแนนที่ ส อบได้ โดยจะประกาศผลการสอบคั ด เลื อ กไว้ เ ป็ น บุ ค คลจริ ง
จานวน ๒๐ อัตรา และขึ้นบัญชีสาหรับบุคคลอะไหล่ไว้ ๕ เท่าของบุคคลจริง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ (บุคคลอะไหล่จะขึ้นบัญชีไว้ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
๕.๓ ผู้สมั ครสอบที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเ ข้ารับ ราชการ หากตรวจพบภายหลัง ว่าเคย
ต้องโทษจาคุกตามคาพิพ ากษาของศาลในคดีอาญาหรือคดียาเสพติดทุก ประเภท จะตัดสิท ธิ์การบรรจุทั นที
และจะเรียกบรรจุบุคคลอะไหล่ตามที่ขึ้นบัญชีไว้แทนโดยเรียงตามลาดับ
๖. รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
๗. สถานที่ รั บ สมั ค ร : กองพลทหารราบที่ ๕ (หลัง ใหม่ ชั้ น ๓) ค่า ยเทพสตรี ศรี สุน ทร
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘. ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์
www.infdiv5.com ของกองพลทหารราบที่ ๕
๙. การสอบคัดเลือก
๙.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๓ ท่า
๙.๑.๑ ทดสอบท่าดันพื้น ภายใน ๒ นาที
๙.๑.๒ ทดสอบท่าลุกนั่ง ภายใน ๒ นาที
๙.๑.๓ ทดสอบการวิ่ง ๒ กม.
๙.๒ การทดสอบภาควิชาการ (๗๐ คะแนน)
๙.๒.๑ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร (๓๐ คะแนน)
๙.๒.๒ วิชาความรู้ทั่วไป (๑๐ คะแนน)
๙.๒.๓ วิชาภาษาอังกฤษ (๑๐ คะแนน)

-๔๙.๒.๔ วิชาความรู้เฉพาะหน้าที่ (๒๐ คะแนน)
๙.๒.๔.๑ ตาแหน่ง พลขับรถ ทดสอบวิชาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจร
ทางบก และวิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
๙.๒.๔.๒ ตาแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ และตาแหน่ง ช่างยานยนต์ ทดสอบวิชา
เฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับงานช่างเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล
๙.๒.๔.๓ ต าแหน่ ง เสมี ย นพิ ม พ์ ดี ด ทดสอบวิ ช าเฉพาะหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
งานสารบรรณ และวิชาความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
๙.๓ ภาคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)
๙.๓.๑ ตาแหน่ง พลขับรถ ทดสอบการขับรถยนต์ทหารและความรู้ความสามารถ
ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
๙.๓.๒ ตาแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ และตาแหน่ง ช่า งยานยนต์ ทดสอบการซ่อ ม
แก้เครื่องยนต์ เพื่อหาสาเหตุที่ทาให้เครื่องยนต์ทางานผิดปกติ
๙.๓.๓ ต าแหน่ ง เสมี ย นพิ ม พ์ ดี ด ทดสอบการพิ ม พ์ ดี ด ภาษาไทยด้ ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป
๙.๔ การสอบสัมภาษณ์ (๓๐ คะแนน) : เกี่ ยวกับบุคลิก ลัก ษณะท่าทาง การแต่งกาย
ท่วงทีวาจา และไหวพริบปฏิภาณ
๑๐. วันสอบคัดเลือก
๑๐.๑ ทดสอบร่างกาย ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์กี ฬา พล.อ.วิม ล
วงศ์วานิช ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตาบลกะปาง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐.๑.๑ เวลา ๐๕๓๐ - ๐๖๐๐ รายงานตัวและรับฟังคาชี้แจง (หากมาหลังเวลา
๐๖๓๐ ไม่รับรายงานตัวและถือว่าขาดการทดสอบ)
๑๐.๑.๒ เวลา๐๖๓๐ - ๑๐๐๐ เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๑๐.๑.๓ การแต่งกาย : ชุดกีฬา (กางเกงขาสั้น, รองเท้าผ้าใบ และเสื้อยืดแขนสั้น
คอกลมหรือคอวี)
๑๐.๑.๔ ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายในวันที่ ๑๔ กุ ม ภาพัน ธ์
๒๕๖๑ เวลา ๑๑๓๐ ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๗๐% มีสิทธิ์เข้าสอบภาควิชาการ
๑๐.๒ ทดสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
๑๐.๒.๑ ทดสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๐.๒.๑.๑ เวลา ๑๒๓๐ รับฟังคาชี้แจง ณ อาคารศูนย์กีฬา พล.อ.วิมล
วงศ์วานิช ผู้เข้าสอบไม่มาสอบตามเวลาที่กาหนด หรือมาถึงสถานที่สอบหลังเวลา ๑๓๐๐ ถือว่าขาดสอบ
๑๐.๒.๑.๒ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ เข้ ารั บ การทดสอบภาควิช าการ
๑๐.๒.๑.๓ การแต่งกาย : ชุดสุภาพ (งดกางเกงยีนส์)
๑๐.๒.๑.๔ ประกาศผลการทดสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ เวลา ๑๖๐๐

-๕๑๐.๒.๒ ทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๐.๒.๒.๑ เวลา ๐๗๓๐ รั บ ฟั ง คาชี้ แ จง ณ กองบั ญ ชาการกองพล
ทหารราบที่ ๕
๑๐.๒.๒.๒ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ สอบภาคปฏิ บั ติ ทุ ก ต าแหน่ ง
สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในห้วงรับฟังคาชี้แจง
๑๐.๒.๒.๓ การแต่งกาย : ชุดสุภาพ (งดกางเกงยีนส์)
๑๐.๒.๓ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๐.๒.๓.๑ เวลา ๐๗๓๐ รั บ ฟั ง คาชี้ แ จง ณ กองบั ญ ชาการกองพล
ทหารราบที่ ๕
๑๐.๒.๓.๒ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ สอบสั ม ภาษณ์ ทุ ก ต าแหน่ ง
สถานที่สอบ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕ (หลังใหม่ ชั้น ๓)
๑๐.๒.๓.๓ การแต่งกาย : ชุดสุภาพ (งดกางเกงยีนส์)
๑๑. ประกาศผลการสอบ ในวันที่ ๑๖ กุม ภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๐๐ ณ กองบัญชาการ
กองพลทหารราบที่ ๕ โดยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกทุกตาแหน่ง ซึ่งเป็นบุคคลจริง จานวน ๒๐ นาย และ
บุคคลอะไหล่ จานวน ๕ เท่าของบุคคลจริง
๑๒. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ให้สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายก าลัง พลกองพลทหารราบที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตาบลกะปาง อาเภอทุ่ งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทร.๐๗๕ ๔๙๕๗๗๖ – ๘๐ ต่อ ๔๕๐๙๑, ๔๕๐๙๒ หรือทางเว็บไซต์ www.infdiv5.com
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