
 

 

 
 

ระเบียบการและวิธีการสมัคร 
 

เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 
 
 

ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
 

ภาคสมทบ 
 
 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
 



๒ 

 
 

สารบัญ 
 
ล าดับ                                                                              หน้า 
  ๑  กล่าวน า ๓                                               
 ๒    การจัดการศึกษา ๓ 
 ๓    การศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ ๓ 
 ๔    เวลาเรียน ๔ 
 ๕    คุณสมบัติของผู้สมัคร ๔ 
 ๖    การสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ๕ 
  - สมัครทางอินเทอร์เน็ต  ๕ 
 ๗  การสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบ ๖ 
    - การสอบภาควิชาการ ๖ 
   -  การประกาศผลสอบภาควิชาการ ๗ 
    - การตรวจร่างกายและการสอบสัมภาษณ์ ๗     
    - การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ๗ 
    - สถานท่ีสอบ ๗ 
 ๘    การมอบตัวลงทะเบียน ๘ 
 ๙    หลักฐานประกอบการมอบตัวลงทะเบียน ๘ 
 ๑๐  การหมดสิทธิ์ ๘ 
 ๑๑  การรายงานตัวเข้าโครงการสร้างเสริมพฤติกรรมนักเรียนใหม่ ๙ 
 ๑๒  ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ๙ 
 ๑๓  สิทธิและเงื่อนไขของการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ๙ 
 ๑๔  แนวทางการประกอบอาชีพ ๑๐ 
ข้อมูลประกอบการสมัคร เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 
  ผนวก ก  เกณฑ์การตรวจร่างกายบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารภาคสมทบ ๑๑  
  ผนวก ข  แผนท่ีสังเขปสถานท่ีรับสมัครและสถานท่ีสอบภาควิชาการ....และรถโดยสารท่ีผ่าน ๑๗ 
  ข้อมูลการกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ๒๐ 
 ค ำเตือนก่อนกำรสมัคร            ๒๑ 
 

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

 
 

 
 
      

             โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นสถานศึกษาสังกัด สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ 
กองทัพไทย ก่อต้ังขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้สนธิสัญญา การ
ป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ (สปอ.) โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตช่างฝีมือ ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ต้ังแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นท่ียอมรับท้ังภาครัฐ และเอกชน 

๑.  กล่าวน า 



๓ 

 
          ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ให้โรงเรียนช่างฝีมือทหารผลิตช่างฝีมือสาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ      
ตามแผนการพัฒนาประเทศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  จึงเปิดการศึกษาภาคสมทบขึ้น โดยใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี ต่อจากช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เทียบเท่าของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียน
ช่างฝีมือทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทันกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นช่างฝีมือท่ีมีความรู้ 
ความช านาญ ในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย บุคลิกภาพ และเป็นผู้มีปัญญา สามารถ
น าไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ โดยไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ    
 

 
                 

          โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา    ๓ 
ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ปัจจุบันเปิดท าการสอนตามหลักสูตร จ านวน ๖ สาขา
วิชาชีพ  คือ 
    ๒.๑  ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล (รหัสตัวอักษร  ชบ.) 
      ๒.๒  ช่างกลโรงงาน  (รหัสตัวอักษร  ชก.) 
        ๒.๓  ช่างเช่ือมโลหะ (รหัสตัวอักษร  ชล.) 
        ๒.๔  ช่างยานยนต์ (รหัสตัวอักษร  ชย.) 
         ๒.๕  ช่างไฟฟ้าก าลัง (รหัสตัวอักษร  ชฟ.) 
         ๒.๖  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสตัวอักษร  ชอ.) 
          นักเรียนสมัครสอบโดยไม่ต้องระบุวิชำชีพ เม่ือสอบเข้ำเป็นนักเรียนช่ำงฝีมือทหำรได้ จะเรียน
พื้นฐำนของทุกสำขำวิชำชีพในภำคเรียนที่ ๑ เพื่อให้ทุกคนมีทักษะ และเลือกเรียนในวิชำชีพที่ตนชอบใน 
ภำคเรียนที่ ๒   

 
 
      

  ๓.๑ วิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านและเขียนแบบซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรกล แบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น งานบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล       
ในโรงงาน งานตรวจสอบและปรับเปล่ียนช้ินส่วนเครื่องจักรกล งานติดต้ังเครื่องจักรกล ระบบปั๊มและท่อ   
ระบบเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ ประกอบติดต้ังและทดสอบสมรรถนะของเครื่องจักรกล รวมท้ังสร้าง
ช้ินส่วนบางชนิดตามแบบท่ีก าหนด 
            ๓.๒ วิชาชีพช่างกลโรงงาน ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับงานเครื่องมือกลทุกชนิดอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น งานกลึงขึ้นรูป งานกลึงเกลียว งานกลึงโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ งานกลึงด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ 
งานกัด งานไส งานเจียระไน งานเจาะ งานคว้าน งานอบชุบ งานวัดละเอียด งานเครื่องมือกล  ในการผลิต
ช้ินส่วนของเครื่องจักรกล งานแม่แบบส าหรับงานผลิตต่าง ๆ ตามแบบท่ีก าหนด รวมทั้งงานวิเคราะห์หาสาเหตุ
ข้อบกพร่อง และการช ารุดเสียหายของเครื่องจักรกล 
           ๓.๓ วิชาชีพช่างเช่ือมโลหะ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเช่ือมอาร์คโลหะด้วยมือ งานเช่ือม
โลหะด้วยแก๊ส งานตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส งานเช่ือมประสาน งานเช่ือมโลหะต่าง ๆ ด้วยเครื่องเช่ือม
อัตโนมัติ งานเช่ือมทิก งานเช่ือมมิก งานเช่ือมพลาสติก งานโลหะแผ่น งานระบบท่อ ภายในอาคาร งานติดต้ัง

๒.  การจัดการศกึษา 

๓.  การศกึษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ 



๔ 

 
เครื่องสุขภัณฑ์ งานเช่ือมท่อแรงดัน งานผลิตโครงสร้างเหล็ก งานประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยโลหะประเภทต่าง ๆ  
งานตรวจสอบแนวเช่ือม งานทดสอบแนวเช่ือม งานบัดกรีแข็ง งานอบชุบโลหะ งานโครงสร้างอะลูมิเนียม 
รวมทั้งงานเช่ือมและตัดใต้น้ า 
 ๓.๔ วิชาชีพช่างยานยนต์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบ ติดต้ัง ทดสอบ ซ่อม
บ ารุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล ระบบส่งก าลังรถยนต์ เครื่องล่างรถยนต์ ไฟฟ้ารถยนต์ ระบบ
ปรับอากาศในรถยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก จักรยานยนต์ งานเคาะตัวถังและงานสีรถยนต์ งานกู้ซ่อม การขับขี่
ยานยนต์ และการบ ารุงรักษารถยนต์ทุกระบบตามคู่มือ 
 ๓.๕ วิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานพื้นฐานช่างไฟฟ้าก าลัง งานไฟฟ้า
ภายในอาคาร งานไฟฟ้าภายนอกอาคาร ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตรวจซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรไฟฟ้า งานซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและส านักงาน เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง งานซ่อมบ ารุงรักษาและทดสอบ
มอเตอร์ไฟฟ้า งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตรวจและซ่อมอุปกรณ์
ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ งานเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ               
 ๓.๖ วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจซ่อม ปรับแต่ง ติดต้ัง   
ตลอดจนบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ งานส่ือสารโทรคมนาคม งานระบบภาพ ระบบเสียง  
งานโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ระบบวีดีทัศน์ งานคอมพิวเตอร์ 
งานแบบติดต้ัง และทดสอบงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 

                          
      

  นักเรียนช่างฝีมือทหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคสมทบ เป็นประเภทไป – กลับ 
โดยก าหนดวันและเวลาเรียนใน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (อาจมีการเปล่ียนแปลง
เวลาเพื่อความเหมาะสม) 

   
 
 

          ๕.๑ ส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
และมีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
          ๕.๒ เป็นชำยโสด หรือหญิงโสด อำยุไม่เกิน ๒๒ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๔๐) ส าหรับบุคคล
ท่ัวไป ส่วนข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ อายุไม่เกิน ๒๕ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๗) ท้ังนี้ต้อง
มีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร มาแสดง 
         ๕.๓ มีสัญชาติไทย 
         ๕.๔ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
          ๕.๕ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากสถานศึกษาอื่น 
          ๕.๖  ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องค าพิพากษาโทษจ าคุก เว้น
แต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

 
   
                   

         ๖.๑ สมัครทำงอินเทอร์เน็ต (เพียงทำงเดียวเท่ำนั ้น)  ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ท่ี          
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 

๔.  เวลาเรียน 

๕.  คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

๖.  การสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 
 



๕ 

 
ขั้นตอนกำรสมัครทำงอินเทอร์เน็ต 
 ๖.๑.๑ เข ้าสู่หน ้าเว็บไซต์ ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร  (www.mtts.ac.th) เลือก 
“สมัครสอบ” 

 ๖.๑.๒ อ่ำนคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละประเภทให้รอบคอบก่อนท ำกำรสมัคร 
 ๖.๑.๓ เลือกประเภทการสมัครซึ่งมี ๓ ประเภทคือ 

  ๖.๑.๓.๑ สมัครท้ังสองภาค ค่าสมัคร ๘๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๕๐ บาท รวม 
๘๕๐ บาท 
  ๖.๑.๓.๒ สมัครภาคปกติ ค่าสมัคร ๔๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๕๐ บาท รวม 
๔๕๐ บาท 

  ๖.๑.๓.๓ สมัครภาคสมทบ  ค่าสมัคร ๔๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๕๐ บาท รวม 
๔๕๐ บาท 

 ๖.๑.๔  กรอกรายละเอียดในหน้าสมัครสอบให้ครบทุกช่อง 
 ๖.๑.๕ พิมพ์ใบสมัครไปท าการช าระเงินค่าสมัคร (สามารถช าระเงินค่าสมัครได้ไม่เกิน     
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ท่ีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
 ๖.๑.๖ ตรวจสอบสถานะการช าระเงินท่ีเว็บไซต์ ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร (www.mtts.ac.th) 
ในหน้าสมัครสอบ 
 ๖.๑.๗ เมื่อตรวจสอบสถานะการช าระเงินผ่านเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบได้
ต้ังแต่วันท่ี  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ๖.๑.๘ น ำบัตรประจ ำตัวสอบ พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนมำแสดงในวันสอบ 
(ผู้สมัครต้องมีหลักฐำนทั้งสองอย่ำง หำกขำดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ท่ำนอำจถูกตัดสิทธิ์ในกำรสอบ) 
 
หมำยเหตุ  ๑. ข้อสอบท่ีใช้ จะใช้ปัญหาสอบชุดเดียวกัน และสอบ วัน เวลา เดียวกัน ในวันอาทิตย์ท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. พร้อมกัน ทุกภาค 
 ๒. ระเบียบการไม่มีจ าหน่าย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
www.mtts.ac.th ต้ังแต่ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
          ๖.๒  กรณีลืม หรือท าบัตรสอบหายให้ผู้สมัครติดต่อ กองอ านวยการ ณ สถานท่ีสอบ 
  
 
 

            
 
 

   ๗.๑.  สอบภำควิชำกำร 
   ๗.๑.๑  วิชำที่สอบคัดเลือก มีการสอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ภายในขอบเขตของหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ    
ในวันอำทิตย์ท่ี ๓ มีนำคม ๒๕๖๒  เวลำ ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ อิมแพ็คเมืองทองธำนี จ.นนทบุรี   
ลักษณะข้อสอบเปน็แบบปรนัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

๗.  การสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบ 

http://www.mtts.ac.th/
http://www.mtts.ac.th/
http://www.mtts.ac.th/


๖ 

 
  ๗.๑.๑.๑ วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม    ๑๐๐  คะแนน 
   ๗.๑.๑.๒ วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม    ๑๐๐  คะแนน 
  ๗.๑.๑.๓ วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม    ๑๐๐  คะแนน 
   ๗.๑.๑.๔ วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม       ๕๐ คะแนน 
    ๗.๑.๑.๕ วิชาสังคมศึกษา  คะแนนเต็ม       ๕๐ คะแนน  

             รวม   ๔๐๐ คะแนน 
   ๗.๑.๒ กำรปฏิบัติในกำรสอบ และข้อห้ำมต่ำง ๆ 

            ๗.๑.๒.๑ ผู้สมัครสอบไม่ต้องน าเครื่องเขียนมา โดยทางโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
จะเตรียม ดินสอด ำ ขนำด ๒ บี ขึ้นไป และยำงลบดินสอ ไว้ให้ เพื่อใช้ในการสอบ และไม่อนุญาตให้น า
กระดาษทด หรือกระดาษร่าง โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ อื่นๆ เข้าไปในห้องสอบ 
                  ๗.๑.๒.๒ ให้ไปถึงสถำนที่สอบก่อนเวลำ ๑๑.๓๐ น. เพื่อตรวจสอบ ผังห้องสอบและท่ีนั่งสอบ 
รวมทั้งรอฟังค าส่ังหรือค าช้ีแจงอื่น ๆ จากกรรมการ 
                  ๗.๑.๒.๓  ถ้าไปถึงสถานท่ีสอบสายเกินเวลาเริ่มสอบ จะต้องพบกรรมการ
อ านวยการก่อน ถ้ำสำยเกิน ๓๐ นำที ไม่มีสิทธิ์เข้ำสอบ 
                  ๗.๑.๒.๔  ผู้สมัครสอบจะต้อง น ำบัตรประจ ำตัวสอบและบัตรประจ ำตัว
ประชำชนติดตัวมำทุกคร้ัง ท่ีเข้าสอบมิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ                  
    ๗.๑.๒.๕  ผู้สมัครสอบจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกาย
สุภาพ รวมท้ัง การสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายด้วย                    
       ๗.๑.๒.๖  ให้ผู้สมัครสอบรอ ณ บริเวณหน้าห้องสอบ เพื่อรอฟังค าส่ังกรรมการ 
                   ๗.๑.๒.๗  เมือ่เข้าห้องสอบแล้วให้นั่งตามหมายเลขประจ าตัวสอบท่ีก าหนด  
                   ๗.๑.๒.๘  วางบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนไว้มุมโต๊ะด้านขวา 
                   ๗.๑.๒.๙  นั่งกอดอกฟังค าส่ังกรรมการ 
                   ๗.๑.๒.๑๐ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ยกมือสอบถามกรรมการ 
                   ๗.๑.๒.๑๑ ต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ 
                   ๗.๑.๒.๑๒ ห้ามน าเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าห้องสอบ นอกจากเครื่องเขียนท่ีก าหนด 
                   ๗.๑.๒.๑๓ ห้ามเปิดปัญหาสอบจนกว่าจะได้รับค าส่ังจากกรรมการ 
    ๗.๑.๒.๑๔ ห้ามขีดเขียนหรือท าเครื่องหมายใด ๆ นอกจากท่ีก าหนดไว้ใน      ใบ
ตอบปัญหาสอบ 
                   ๗.๑.๒.๑๕ ห้ามพูดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ 
                   ๗.๑.๒.๑๖ ห้ามเคล่ือนย้ายหรือเล่ือนโต๊ะสอบ 
                 ๗.๑.๒.๑๗ ห้ามลุกจากท่ีนั่งสอบถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ 
                   ๗.๑.๒.๑๘ ห้ามเอียงตัว เหลียวหลัง เคาะโต๊ะ ส่งสัญญาณ หรือกระท าการใด ๆ 
อันส่อจะทุจริตในการสอบ 
                   ๗.๑.๒.๑๙ ห้ามน าใบตอบปัญหาสอบและปัญหาสอบออกจากห้องสอบ 
                   ๗.๑.๒.๒๐ เมื่อจะส่งใบตอบปัญหาสอบ ให้ยกมือแจ้งกรรมการ เพื่อเก็บใบตอบ
ปัญหาสอบ และปัญหาสอบ แล้วนั่งรอจนกว่าจะหมดเวลาสอบ 
                   ๗.๑.๒.๒๑ เมื่อได้รับค าส่ังให้ออกจากห้องสอบ ให้ออกจากห้องสอบและลง
จากอาคาร 



๗ 

 
 ๗.๒ กำรประกำศผลสอบภำควิชำกำร  ประกาศผลผ่านเว็บไซต์  www.mtts.ac.th พร้อม
กับประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โดยประกาศเรียงตามล าดับหมายเลขประจ าตัวสอบ 
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ท่ีสอบผ่าน  ภาควิชาการ ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ 
เพื่อทราบก าหนดการตรวจร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ (การดูประกาศผลสอบผู้สมัครสอบไม่ต้องมาด้วย
ตนเองก็ได้ หรือทราบผลจากเว็บไซต์ แล้วไม่ต้องมาดูก็ได้) 
 ๗.๓ กำรตรวจร่ำงกำย และกำรสอบสัมภำษณ์ ผู้สอบผ่านภาควิชาการ รายงานตัวพร้อม
จ่ายเงินค่าตรวจร่างกาย จ ำนวน ๑,๐๑๐.- บำท ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.       
ถึง ๐๙.๐๐ น. และตรวจเลือด ปัสสาวะ เอกซเรย์  ตรวจร่างกาย เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ กองแพทย์ 
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ กองการฝึกและศึกษา 
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (หลักเกณฑ์การตรวจร่างกาย ผนวก ก) 
หมำยเหตุ : - ผู้สมัครที่ผ่ำนกำรสอบภำควิชำกำรแล้ว ขำดสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ให้ถือว่ำผู้สมัครสอบ        
สละสิทธิ์ 
 ๗.๔ กำรประกำศผลสอบรอบสุดท้ำย  

   ๗.๔.๑ จะประกาศผลสอบเรียงตามล าดับหมายเลขประจ าตัวสอบ วันจันทร์ท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยประกาศผลสอบผ่านเว็บไซต์ www.mtts.ac.th พร้อมกับประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ 
ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร    
     ๗.๔.๒  ผู้สอบได้และผู้สอบได้ส ารองน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชน     
ไปแสดง และลงช่ือรับทราบต่อคณะกรรมการในวันพุธท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พร้อมรับ
เอกสารในการมอบตัวลงทะเบียนและฟังค าช้ีแจง ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เวลา ๐๙.๓๐ น. หากพ้นก าหนด
ถือว่าสละสิทธิ์ (หากผู้ท่ีสอบได้หรือผู้ท่ีสอบได้ส ารองไปด าเนินการด้วยตนเองไม่ได้ ให้ผู้แทนหรือผู้ปกครอง    
น าบัตรประจ าตัวสอบไปด าเนินการแทนได้)  
  ๗.๔.๓  ผู้ท่ีสอบได้ส ารองจะประกาศผลเรียงตามล าดับคะแนน หากมีบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์     
จะเรียกบุคคลส ารองตามล าดับท่ีประกาศไว้เข้าทดแทนตามล าดับ โดยให้ฟังผลการเรียกเพื่อมาแทนผู้สละสิทธิ์ในวัน
อาทิตยท่ี์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
  ๗.๕ สถำนที่สอบ (ผนวก ข) 

   ๗.๕.๑  การสอบภาควิชาการ     สอบท่ี อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
  ๗.๕.๒  การตรวจร่างกาย         ตรวจท่ีอาคารกองแพทย ์โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 

             ๗.๕.๓  การสอบสัมภาษณ์        สอบท่ีอาคารแผนกช่างยานยนต์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  
 

 
 

  
 ก าหนดการมอบตัวลงทะเบียนเรียน วันเสาร์ท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และ วันอาทิตยท่ี์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร บุคคลส ารองมอบตัวลงทะเบียนเรียน วันอังคารท่ี                    
๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  
 
 
 

๘.  การมอบตัวลงทะเบียน  

๙. หลักฐานประกอบการมอบตัวลงทะเบียน  
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๘ 

 
          ๙.๑ บัตรประจ าตัวสอบ        
   ๙.๒ รูปถ่ายของผู้สมัครไม่ต้องน ามาประกอบหลักฐาน เนื่องจากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร     
จะด าเนินการให้หลังจากมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนแล้ว 
         ๙.๓ ระเบียนแสดงผลการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตัวจริง พร้อมส าเนาจ านวน ๔ ชุด 
          ๙.๔ ทะเบียนบ้านของผู้สมัครฉบับตัวจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๓ ชุด 
        ๙.๕ ผู้ท่ีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา  
หมำยเหตุ:- หลักฐานไม่พร้อม ผู้สมัครไม่มาตามก าหนด “ถือว่ำสละสิทธิ์” และนักเรียนทุกคนต้องมีบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองมาด้วย  
 
 

               
 

            
  ๑๐.๑ ผู้หมดสิทธิ์ในกำรสมัครสอบเข้ำเป็นนักเรียนช่ำงฝีมือทหำร คือ 
                     - ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๕  
 ๑๐.๒ ผู้หมดสิทธิ์ ในกำรสอบคัดเลือก คือ 
                ๑๐.๒.๑ ผู้ท่ีทุจริตและ/หรือ ส่อเจตนาทุจริตในเวลาสอบ 
 ๑๐.๒.๒ ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ ดังนี้ 
                  ๑๐.๒.๒.๑ เข้าสอบช้ากว่าก าหนดเวลาท่ีเริ่มต้นสอบ เกิน ๓๐ นาที หมดสิทธิ์เข้าห้องสอบ 
                  ๑๐.๒.๒.๒ ห้ามน าเอกสาร อุปกรณ์การค านวณ และเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดเข้า ห้องสอบ 
                     ๑๐.๒.๒.๓ ห้ามเขียนช่ือ หรือท าเครื่องหมายอื่นใดลงในปัญหาสอบ 
                     ๑๐.๒.๒.๔ ห้ามเปิดปัญหาสอบจนกว่าจะได้รับค าส่ัง 
    ๑๐.๒.๒.๕ ห้ามพูดคุย หรือปรึกษา หากสงสัยให้ยกมือถามกรรมการเท่านั้น 
    ๑๐.๒.๒.๖ ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลาท่ีคณะกรรมการคุมสอบก าหนด 
                     ๑๐.๒.๒.๗ ห้ามน าปัญหาสอบออกนอกห้องสอบ 
           ๑๐.๓ ผู้หมดสิทธิ์ในกำรมอบตัวลงทะเบียนเป็นนักเรียนช่ำงฝีมือทหำร คือ 
              ๑๐.๓.๑ ผู้ซึ่งปรากฏภายหลังว่าต้องหมดสิทธิ์ตามข้อ  ๑๐.๑  หรือ ๑๐.๒ 
      ๑๐.๓.๒ ผู้ท่ีไม่ไป มอบตัวลงทะเบียน ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 
         ๑๐.๔ กำรหมดสิทธิ์ภำยหลังเข้ำเป็นนักเรียนช่ำงฝีมือทหำรแล้ว คือกำรที่โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร 
สำมำรถตรวจสอบและพบว่ำมีกำรด ำเนินกำรทำงทุจริตหรือร่วมด ำเนินกำรทำงทุจริตในกำรเข้ำเป็น
นักเรียนช่ำงฝีมือทหำร ทุกกรณี หรือให้หลักฐำน เอกสำรอันเป็นเท็จ 
 

 
 

  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีโครงการสร้างเสริมพฤติกรรม ให้กับนักเรียนใหม่ เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย นักเรียนจะต้องเข้าร่วมโครงการนี้ทุกคน โดยให้มารายงานตัวท่ี
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.   
 

 
                      

 การศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายขั้นต้น โดยประมำณ ดังต่อไปนี้ 

๑๐. การหมดสิทธิ์สอบ 

๑๑. การรายงานตัวเข้าโครงการสร้างเสริมพฤตกิรรมนักเรียนใหม่ 

๑๒.  ค่าใช้จ่ายในการเข้าศกึษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 



๙ 

 
               ช้ันปีท่ี  ๑ ภาคต้น       ประมาณ           ๓๘,๖๓๐.- บาท 
                            ภาคปลาย        ประมาณ     ๔,๖๙๐.-  บาท 
     ช้ันปีท่ี  ๒   ภาคต้น    ประมาณ     ๔,๖๙๐.-  บาท 

                                           ภาคปลาย    ประมาณ  ๔,๖๙๐.- บาท 
      ช้ันปีท่ี   ๓   ภาคต้น       ประมาณ       ๖,๑๙๐.- บาท 

      ภาคปลาย           ประมาณ         ๔,๖๙๐.- บาท 
 

 

           
  

 นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เป็นนักเรียนประเภท ไป – กลับ มีสิทธิและเงื่อนไข
ระหว่างศึกษาและเมื่อส าเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ๑๓.๑ ระหว่ำงเข้ำรับกำรศึกษำ 
 ๑๓.๑.๑  เข้ารับการศึกษา ๓ ปี เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น.
ถึง  ๑๖.๓๐ น. (อาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาเพื่อความเหมาะสม) 
        ๑๓.๑.๒  เสียค่าใช้จ่ายเองตลอดหลักสูตร  
        ๑๓.๑.๓  มีเรียนและฝึกวิชาทหาร (รด.) ในวันศุกร์ เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. โดย
ต้องผ่านการสอบคัดเลือกจากโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง 
    ๑๓.๑.๔  มีการดูแลรักษาพยาบาลให้แก่นักเรียนตลอดหลักสูตร 
     ๑๓.๑.๕  มีประกันชีวิต หากเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล 
   ๑๓.๒ เม่ือส ำเร็จกำรศึกษำ 
         ๑๓.๒.๑  เมื่อส าเร็จการศึกษาไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ 
     ๑๓.๒.๒  จะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
     ๑๓.๒.๓  สามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น ๆ ได้ 
     ๑๓.๒.๔  ไม่บรรจุเป็นทหาร เว้นแต่ทางราชการมีความต้องการ 
 
 
 
 
 
 

 
          
  

 นักเรียนช่างฝีมือทหารภาคสมทบ เมื่อส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สามารถ             
ท่ีจะประกอบอาชีพได้ดังนี้ 
 ๑๔.๑  รับราชการ (ตามข้อ ๑๓.๒.๔ หรือสอบเข้ารับราชการตามส่วนราชการต่าง ๆ) 
   ๑๔.๒  ท างานตามโรงงาน บริษัท ห้างร้าน ในภาคเอกชน หรือองค์การต่าง  ๆ ใน
รัฐวิสาหกิจ 
  ๑๔.๓  ประกอบอาชีพส่วนตัวตามสาขาวิชาชีพท่ีส าเร็จการศึกษา 

๑๓. สิทธิและเงื่อนไขของการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 
 

๑๔. แนวทางการประกอบอาชีพ 



๑๐ 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ก 
เกณฑ์กำรตรวจร่ำงกำยบุคคลเข้ำเป็นนักเรียนช่ำงฝีมือทหำร ภำคสมทบ 

----------------------------------------------- 
๑. ควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย  จะต้องมีขนำดของร่ำงกำยตำมอำยุไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ดังต่อไปนี้     
        

อายุ ชำย หญิง 



๑๑ 

 

         [ส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร)]๒ m2 

(ปี) ส่วนสูง 
ไม่ต่ ากว่า  

(เซนติเมตร) 

น้ าหนัก 
ไม่ต่ ากว่า  
(กิโลกรัม) 

ส่วนสูง 
ไม่ต่ ากว่า  

(เซนติเมตร) 

น้ าหนัก 
ไม่ต่ ากว่า  
(กิโลกรัม) 

๑๕ ๑๕๐ ๓๗ ๑๔๖.๕ ๓๖.๕ 
๑๖ ๑๕๕ ๔๐ ๑๔๗ ๓๘ 
๑๗ ๑๕๘ ๔๓ ๑๔๗.๕ ๓๙ 
๑๘ ๑๕๙ ๔๕ ๑๔๘ ๔๐ 

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๒ เกณฑ์อ้างอิง น้ าหนัก ส่วนสูง 

 
๒. มีดัชนีมวลกำย (Body Mass Index: BMI) อยู่ระหว่าง ๑๖ – ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
    - ค านวณมาจากอัตราส่วนของน้ าหนักและส่วนสูง 
  

สูตร BMI = น้ าหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม)   =    kg  
     
๓. ลักษณะทั่วไป                       
    - มีความสมส่วนของร่างกาย อกไม่บุ๋ม และร่างกายไม่ผิดรูปจนดูน่าเกลียด    
๔. ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
 ๔.๑ ความดันโลหิต ไม่สูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท และไม่ต่ ากว่า ๙๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท 
 ๔.๒ ไม่มีหัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
    ๔.๓ ไม่มีล้ินหัวใจพิการ 
    ๔.๔ ไม่มีการเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้างแรง  
          - หัวใจเต้นไม่เร็วกว่ำ ๑๐๐ คร้ังต่อนำที หรือไม่ช้ำกว่ำ ๕๐ คร้ังต่อนำที 
    ๔.๕ ไม่เป็นโรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดท่ีไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย 
    ๔.๖ ไม่เป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
    ๔.๗ ไม่เป็นโรคหลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดท่ีอาจเป็นอันตราย 
๕. ระบบเลือดและอวัยวะสร้ำงเลือด 
    ๕.๑ ไม่เป็นโรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
          ๕.๑.๑ ไม่มีภาวะโลหิตจาง  
                   ๕.๑.๑.๑ ผู้ชายมีฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ไม่ต่ ากว่า ๑๓.๐ g/dl 
         ๕.๑.๑.๒ ผู้หญิงมีฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ไม่ต่ ากว่า ๑๒.๐ g/dl 
          ๕.๑.๒ ไม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) 
    ๕.๒ ไม่มีภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ท่ีรักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย 
๖. ระบบทำงเดินหำยใจ 
    ๖.๑ ไม่เป็นโรคหืด (Asthma) ท่ีได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย   
    ๖.๒ ไม่เป็นโรคทางปอดท่ีมีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทางานของระบบทางเดินหายใจ              
    ๖.๓ ไม่เป็นโรคถุงน้ าในปอด (Lung Cyst) ท่ีตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือ เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ปอด 
๗. ระบบไต 



๑๒ 

 
    ๗.๑ ไม่เป็นไตอักเสบเรื้อรัง 
    ๗.๒ ไม่เป็นกลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
    ๗.๓ ไม่เป็นไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease) 
    ๗.๔ ไม่เป็นไตพองเป็นถุงน้ าแต่ก าเนิด (Polycystic Kidney)     
    ๗.๕ ผลการตรวจปัสสาวะ ไม่พบไข่ขาว (Albumin) ต้ังแต่ ๑+ ขึ้นไป  
๘. ระบบทำงเดินอำหำร 
 ๘.๑ ไม่มีตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคล า 
 ๘.๒ ไม่เป็นตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)       
    ๘.๓ ไม่เป็นตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) ตรวจร่างกายไม่พบ Spider Nevi, Palmar Erythema  
    ๘.๔ ไม่มีริดสีดวงทวารหนักท่ีเห็นได้ชัด 
๙. ระบบผิวหนัง                                                                
   ๙.๑ ไม่เป็นคนเผือก (Albino) 
 ๙.๒ ไม่เป็นโรคกายแข็งท่ัวร่างกาย (Systemic Sclerosis)      
  ๙.๓ ไม่เป็นโรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ก าเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis & Congenital 
Ichthyosiform Erythroderma)  
    ๙.๔ ไม่เป็นโรคผิวหนังทุกชนิด ซึ่งเป็นเรื้อรังยากต่อการรักษา หรือเป็นท่ีน่ารังเกียจต่อผู้อื่น เช่น โรคสะเก็ดเงิน 
(Psoriasis) ที่มีพื ้นที่มากกว่า ๑๐% ของพื้นที่ผิวกาย , Ectodermal Dysplasia (เป็นโรคที่ไม่มีต่อมเหงื่อ   
ท าให้เส่ียงต่อการเกิดโรคลมร้อน), Neurofibromatosis ท่ีเห็นนอกร่มผ้า เป็นต้น     
  ๙.๕ ไม่เป็นแผลเป็น ปาน หรือซีสต์ (Cyst) ท่ีส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีเป็นมากจนแลดูน่าเกลียด  
 ๙.๖ ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ถ้ามีรอยสักต้องท าการรักษาลบรอยสักให้เรียบร้อย 
๑๐. ระบบต่อมไร้ท่อและภำวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
      ๑๐.๑ ไม่เป็นเบาหวาน 
              - ผลการตรวจปัสสาวะ ไม่พบน้ าตาล (Sugar) ต้ังแต่ ๑+ ขึ้นไป 
      ๑๐.๒ ไม่มีภาวะอ้วน (Obesity) มีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) น้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร 
๑๑. โรคติดเชื้อ  
      ๑๑.๑ ไม่เป็นโรคเรื้อน 
      ๑๑.๒ ไม่เป็นโรคเท้าช้าง 
      ๑๑.๓ ไม่เป็นโรคติดเช้ือเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  
              - ไม่เป็นโรคเอดส์ (AIDS) มีผลตรวจเป็นลบต่อเอชไอวี (anti-HIV negative) 
      ๑๑.๔ ไม่เป็นโรคซิฟิลิส มีผลตรวจเป็นลบต่อวีดีอาร์แอล (VDRL nonreactive) 
  ๑๑.๕ ไม่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg negative) 
      ๑๑.๖ ไม่เป็นวัณโรคในระยะแพร่กระจาย (Active Pulmonary Tuberculosis) 
 
๑๒. โรคทำงประสำทวิทยำ 
      ๑๒.๑ ไม่เป็นจิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ท่ีมีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐ หรือต่ ากว่านั้น 
      ๑๒.๒ ไม่เป็นใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
      ๑๒.๓ ไม่เป็นลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีท าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร โดยการตรวจคล่ืนไฟฟ้า
สมอง (Electoencephalogram, EEG) 
      ๑๒.๔ ไม่เป็นอัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือ เท้าชนิดถาวร 



๑๓ 

 
      ๑๒.๕ ไม่เป็นสมองเส่ือม (Dementia) 
      ๑๒.๖ ไม่เป็นโรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังท่ีทาให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในการ
เคล่ือนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร 
      ๑๒.๗ ไม่เป็นโรคกล้ามเนื้อหมดก าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 
๑๓. โรคทำงจิตเวช 
      ๑๓.๑ ไม่เป็นโรคจิตท่ีมีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง ดังต่อไปนี้ 
              ๑๓.๑.๑ โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
              ๑๓.๑.๒ โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder ) 
              ๑๓.๑.๓ โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder ) 
       ๑๓.๑.๔ โรคจิตท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage and 
Dysfunction) 
       ๑๓.๑.๕ โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 
      ๑๓.๒ ไม่เป็นโรคอารมณ์แปรปรวนท่ีมีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง ดังต่อไปนี้                                                                                                   
              ๑๓.๒.๑ โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode , Bipolar Affective Disorder) 
              ๑๓.๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain 
Damage and Dysfunction to Physical Disorder) 
              ๑๓.๒.๓ โรคอารมณ์แปรปรวนอื่น ๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified Mood 
Disorder) 
              ๑๓.๒.๔ โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder) 
      ๑๓.๓ ไม่เป็นโรคพัฒนาการทางจิตเวช ดังต่อไปนี้ 
              ๑๓.๓.๑ จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ท่ีมีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐ หรือต่ ากว่านั้น  
              ๑๓.๓.๒ โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive 
Develop-mental Disorder) ท่ีมีขอบเขตการวินิจฉัยในภาวะโรคออทิสติก (Autistic Disorder) หรือออทิสซึม 
(Autism) 
      ๑๓.๔ ไม่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด (Gender Identity Disorder) 
      ๑๓.๕ ไม่ใช้สารเสพติด 
              - ตรวจปัสสาวะ ไม่พบยาบ้า 
๑๔. โรคทำงอำยุรกรรมอื่น ๆ 
      ๑๔.๑ ไม่เป็นมะเร็ง (Malignant Neoplasm) 
      ๑๔.๒ ไม่เป็นโรคลูปัสอิริธิมาโตซัสท่ัวร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
๑๕. ระบบทำงเดินปัสสำวะ อวัยวะสืบพันธุ์ และกำมโรค (เฉพาะผู้ชาย) 
  ๑๕.๑ ไม่เป็นกะเทย (Hermaphrodism) 
  ๑๕.๒ ไม่มีภาวะความผิดปกติขององคชาติ 
      ๑๕.๓ ไม่มีภาวะหนังหุ้มปลายองคชาติรูดเปิดไม่ได้ (Phimosis) หรือรูดเปิดได้แต่รูดปิดกลับมาไม่ได้ 
(Paraphimosis) 
  ๑๕.๔ ไม่มีภาวะลูกอัณฑะไม่ลงมาท่ีถุงอัณฑะ 
      ๑๕.๕ ไม่มีอัณฑะเห่ียวหด (Atrophy of testis) 
      ๑๕.๖ ไม่มีถุงน้ าท่ีลูกอัณฑะ (Hydrocele)   
  ๑๕.๗ ไม่มีหลอดเลือดด าขอดในถุงอัณฑะท่ีเห็นได้ชัดเจน 
  ๑๕.๘ ไม่มีภาวะลูกอัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis)                                   



๑๔ 

 
      ๑๕.๙ ไม่เป็นไส้เล่ือน 
     ๑๕.๑๐ ไม่เป็นกามโรค 
๑๖. ระบบกระดูก ข้อ และกล้ำมเนื้อ 
      ๑๖.๑ ไม่เป็นโรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ เช่น ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis),       
ข้ออักเสบรีแอคทีฟ (Reactive arthritis), ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Psoriatic arthritis), ข้อเส่ือมเรื้อรัง (Chronic 
Osteoarthritis), โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy), ข้อต่อระหว่างกระดูก  
ก้นกบและกระดูกเชิงกรานอักเสบ (Sacro-iliitis), Ankylosing spondylitis, ข้อหลวมหลุดบ่อย 
      ๑๖.๒ ไม่มีแขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดรูป 
      ๑๖.๓ ไม่มีคอเอยีง (Torticolis) หรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
      ๑๖.๔ ไม่มีกระดูกสันหลังโก่ง (Kyphosis) หรือคด (Scoliosis) หรือแอ่น (Hyperlordosis) จนเห็นได้ชัด 
หรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
      ๑๖.๕ ไม่มีกล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดส้ัน (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง ส่วนใด 
ใช้การไม่ได้  
  ๑๖.๖ เอ็นร้อยหวายไม่ส้ันหรือตึง (Short Achilles Tendon) จนไม่สามารถนั่งยองได้เต็มท่ี แม้แก้ด้วย
การแยกขากว้างเท่าระยะช่วงไหล่แล้วก็ตาม 
      ๑๖.๗ ไม่มีกระดูกหักต่อไม่ติด หรือ ติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป 
๑๗. ตำ      
      ๑๗.๑ ต้องอยู่ในลักษณะปกติท้ังสองข้าง                                              
      ๑๗.๒ สายตาปกติเมื่อไม่ใส่แว่นหรือเลนส์สัมผัส วัดการมองเห็นอยู่ในระดับดีกว่าหรือเท่ากับ ๖/๑๘ ท้ังสองข้าง 
      ๑๗.๓ ประสาทการเคล่ือนไหวลูกตาเป็นปกติ 
      ๑๗.๔ ไม่มีการบอดสี  
๑๘. หู คอ จมูก                                                             
      ๑๘.๑ ต้องอยู่ในลักษณะปกติ          
      ๑๘.๒ การได้ยินและการส่ือสารเป็นปกติ                      
      ๑๘.๓ ตรวจไม่พบการทะลุของเย่ือแก้วหู       
      ๑๘.๔ ไม่มีภาวะต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก 
   ๑๘.๕ ไม่มีปากแหว่ง เพดานโหว่ 
๑๙. สุขภำพช่องปำกและฟัน    
      ๑๙.๑ ต้องมีฟันเค้ียวอาหารได้ครบตามหลักเกณฑ์ คือ ก าหนดฟันกราม (Molars) และฟันกรามน้อย 
(Premolars) อย่างน้อยข้างบน ๖ ซี่ และข้างล่าง ๖ ซี่ ฟันหน้า (Incisors and Canines) ข้างบน ๔ ซี่ ข้างล่าง 
๔ ซี่ ฟันท่ีถอนไปแล้วต้องได้รับการใส่ให้เรียบร้อยมั่นคง หรือด้วยวิธีท าสะพาน (Bridge) จึงให้นับเป็นจ านวนซี่
ได้ฟันตามจ านวนดังกล่าวข้างต้นนั้น และจะต้องไม่มีคุณลักษณะดังนี้ 
        ๑๙.๑.๑ ฟันท่ีเป็นรูผุท่ีไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัตถุไม่ถาวร 
    ๑๙.๑.๒ ฟันท่ีอุด หรือท าครอบไม่เรียบร้อย 
    ๑๙.๑.๓ ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดท่ีถูกต้อง  
        ๑๙.๑.๔ ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดท่ี หรือเก จนไม่สามารถท่ีจะจัดให้สบกันได้กับฟันธรรมดาหรือ   
ฟันปลอม   
    ๑๙.๑.๕ การท าลายอย่างรุนแรงของอวัยวะท่ีรองรับ เช่น กระดูก เหงือก เยื่อหุ้มรากฟัน 
  ๑๙.๒ ไม่มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างจนดูน่าเกลียด   



๑๕ 

 
   ๑๙.๓ ไม่มีการสบของฟันท่ีผิดปกติอย่างมากจนท าให้ใบหน้าผิดไป หรือการเค้ียวอาหารธรรมดาไม่ได้ผล 
   ๑๙.๔ ไม่มีถุงน้ า (Cysts) หรือเนื้องอกในช่องปาก 
   ๑๙.๕ ไม่มีปากแหว่ง เพดานโหว่ 
๒๐. กำรตรวจเลือด 
      ๒๐.๑ ไม่เป็นโรคเอดส์ (AIDS)  มีผลตรวจเป็นลบต่อเอชไอวี (anti-HIV negative) 
  ๒๐.๒ ไม่เป็นโรคซิฟิลิส มีผลตรวจเป็นลบต่อวีดีอาร์แอล (VDRL nonreactive) 
  ๒๐.๓ ไม่มีภาวะโลหิตจาง 
               ๒๐.๓.๑ ผู้ชายมีฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ไม่ต่ ากว่า ๑๓.๐ g/dl  
               ๒๐.๓.๒ ผู้หญิงมีฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ไม่ต่ ากว่า ๑๒.๐ g/dl 
      ๒๐.๔ ไม่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg negative) 
๒๑. กำรตรวจปัสสำวะ 
  ๒๑.๑ ไม่พบไข่ขาว (Albumin) ต้ังแต่ ๑+ ขึ้นไป และน้ าตาล (Sugar) ต้ังแต่ ๑+ ขึ้นไป 
  ๒๑.๒ ไม่พบยาบ้า 
๒๒. เอกซเรย์ทรวงอก 
      ๒๒.๑ ไม่เป็นวัณโรคในระยะแพร่กระจาย (Active Pulmonary Tuberculosis) 
      ๒๒.๒ ไม่มีซีสต์ในปอด (Lung Cyst) 
      ๒๒.๓ ไม่มีกระดูกสันหลังคด (Scoliosis) 
๒๓. โรคหรือควำมพิกำรใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหารเห็นว่า       
ไม่สมควรรับเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 

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

ค ำแนะน ำส ำคัญ ผู้ท่ีสอบผ่านภาควิชาการทุกรำย 
  ๑. ต้องมารับการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ทรวงอก และการตรวจร่างกาย ในวันท่ี  
๑๔ มีนำคม ๒๕๖๒ โดยสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ แต่ไม่ควรรับประทานเครื่องด่ืมชูก าลังและ     
ยาแก้ไอ และยาอื่น ๆ ทุกชนิด (หลังเท่ียงคืนจนถึงตรวจร่างกายเสร็จ) เพราะอาจจะก่อให้เกิดความผิดปกติทาง
หัวใจ หลอดเลือด และปัสสาวะได้ อีกท้ังควรพักผ่อนให้เพียงพอ 
  ๒. ถ้ามีฟันผ ุต้องไปรับการอุดฟันให้เรียบร้อยก่อนวันท่ีมารับการตรวจร่างกาย 
  ๓. ถ้ามีขี้หูตัน ต้องไปรับการดูดขี้หูให้เรียบร้อยก่อนวันท่ีมารับการตรวจร่างกาย 
  ๔. สามารถตรวจตาบอดสีได้ด้วยตนเองท่ี http://www.mtts.ac.th/MDSite/article0.html  
 
ถ้ำท่ำนไม่มำรับกำรตรวจในวันท่ี ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๒ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ 

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



๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผนวก ข 
แผนที่สังเขป สถำนที่รับสมัคร และสถำนที่สอบ 
-------------------------------------------------------- 

 



๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.รถโดยสาร : ผ่าน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซอยพหลโยธิน 30 แผ
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๑๘ 

 
   - ระบบขนส่งมวลชน รถโดยสารประจ าทาง 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-มหาวิทยาลัยรามค าแหง, รังสิต-หมอชิต, ปากเกร็ด-หมอชิต, มีนบุรี-หมอชิต 
   - สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต ต่อรถโดยสารประจ าทาง สาย 77, 96 ไปยังป้ายรถประจ าทาง
สถานีรถไฟฟ้า BTS  หมอชิต แล้วต่อรถโดยสารประจ าทาง สาย 34, 39, 59 
   - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รถไฟฟ้า Airport Rail Link เปล่ียนเส้นทางท่ี BTS สถานีพญาไท 
สายสุขุมวิท ปลายทางสถานีหมอชิต แล้วต่อรถโดยสารประจ าทาง สาย 34, 39, 59 
   - ท่าอากาศยานดอนเมือง ต่อรถโดยสารธรรมดา-ปรับอากาศ สาย 59 
2.รถโดยสารประจ าทาง :  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) 

 
 

ข้อมูลกำรกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) 

           กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา 
สามารถย่ืนความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ โดยหลักเกณฑ์ในการเป็นผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์และคุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุน มีดังต่อไปนี้ 
           เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ/สายอาชีพ) ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.)  
ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา/ปริญญาตรี) ภาคปกติ ภาคพิเศษ (ส าหรับโรงเรียนช่างฝีมือทหารเปิดให้กู้เงิน กยศ. 
เฉพาะนักเรียนช่างฝีมือทหารภาคสมทบเท่านั้น) 
           ๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 



๑๙ 

 
           ๒. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ท่ีมีรายได้รวมต่อครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ต่อป ี         
 ๓. เป็นผู้ท่ีมีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
           ๔. เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ท่ีมี
ความประพฤติเส่ือมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ด่ืมสุราเป็นอาจิณ หรือเท่ียวเตร่ใน
สถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 
           ๕. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน  
สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ท่ีอยู่ในสังกัดการควบคุมหรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
หรือส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
           ๖. ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
           ๗. ไม่เป็นผู้ท่ีท างานประจ าในระหว่างศึกษา 
           ๘. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
           ๙. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
           ๑๐. ต้องมีอายุในขณะท่ีขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ (สอง) ปี และระยะเวลาผ่อน
ช าระอีก ๑๕ (สิบห้า) ป ีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ (หกสิบ) ป ี
          ก าหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับผู้
กู้ยืมรายใหม ่
 

 

ผู้ประสานการด าเนินการของ รร.ชท.สปท. จ.ส.อ.หญิง ปิยาณี   เข็มนาค โทร. ๐๒-๙๓๐๓๔๘๙ 
...................................................................................................... 

ค ำเตือนก่อนกำรสมัคร 
 
 ๑. อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อน เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเลือกภาคท่ีต้องการสมัคร 
 ๒. ศึกษาจากระเบียบการว่าคุณสมบัติของท่านตรงกับทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารระบุไว้ในภาคใด      
ให้เลือกสมัครตามนั้น 
 ๓. หากสมัครแล้ว และต้องการเปล่ียนภาคสมัครใหม่ท่านอาจต้องช าระเงินมากกว่าโดยไม่จ าเป็น 
 ๔. เมื่อช าระเงินค่าสมัครแล้วท่านไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได้ 
 ๕. เมื่อท่านสมัครและช าระเงินแล้ว ต้องพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ เพื่อใช้ในการเข้าสอบ ซึ่งจะเริ่ม    
เปิดให้พิมพ์ได้ต้ัง ๒๐ ก.พ.๖๒ ถึง ๓ มี.ค.๖๒ 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติ ระยะเวลำ 

ภำคเรียนที่ ๑     
๑. ผู้ขอกู้ยืมรำยใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่ำน
ล่วงหน้ำ      

ประมำณเดือน 
ก.พ.-มิ.ย.๖๒ เป็นต้นไป 

ได้ที่ **www.studentloan.or.th/index.php**       
(ส ำหรับผู้กู้รำยเก่ำที่เปลี่ยนระดับกำรศึกษำ หรือ       
เปลี่ยนสถำนศึกษำไม่ต้องด ำเนินกำรข้ันตอนนี้)      
๒. ผู้ขอกู้ยืมท่ีได้สถำนศึกษำแล้วยื่นแบบค ำขอกู้   ประมำณเดือน 

เม.ย.- ก.ค.๖๒ 
ภำคเรียนที่ ๒     

ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ำขอกู้ และยืนยันกำรลงทะเบียน
ผ่ำน ระบบ e-studentloan          เดือน ก.ย.-พ.ย.๖๒ 



๒๐ 

 
 ๖. หากสมัครแล้ว ต้องการเปล่ียนภาคการสมัครให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๖.๑ กรณียังไม่ได้ช ำระเงินค่ำสมัคร 
   - เมื่อสมัครภาคปกติ หรือ ภาคสมทบ ภาคใดภาคหนึ่ง และยังไม่ได้ช าระเงิน แล้วต้องการ
เปล่ียนมาสมัครภาคอื่น หรือสมัคร “สองภาค” ผู้สมัครสามารถสมัครใหม่โดยเลือกภาคท่ีต้องการใหม่ได้เลย 
(หากมีคุณสมบัติของผู้สมัครตรงกับท่ีระบุไว้ในระเบียบการ) แล้วไปช าระเงินเฉพาะภาคท่ีสมัครใหม่ เพียงอย่างเดียว 
ในส่วนที่สมัครก่อนหน้านั้นที่ไม่ต้องการ ไม่ต้องไปช าระเงิน ระบบจะตัดออกจากฐานข้อมูลอัตโนมัติ                
เมื่อปิดรับสมัคร 

 ๖.๒ กรณีที่ช ำระเงินค่ำสมัครแล้ว 
   ๖.๒.๑ เมื่อสมัครภาคปกติ หรือภาคสมทบ ภาคใดภาคหนึ่งและช าระเงินแล้ว และต้องการสมัคร 
อีกภาคหนึ่งเพิ่ม ท่านไม่ควรสมัครประเภทสองภาค เพราะจะท าให้ท่านต้องเสียเงินมากเกินจ าเป็น แต่ท่าน
สามารถสมัคร ภาคปกติ หรือ ภาคสมทบ ภาคใดภาคหนึ่งเพิ่มได้ ซึ่งท่านจะต้องเสียค่าสมัคร+ค่าธรรมเนียมการ
สมัครเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง  
   - เช่น ท่านสมัครภาคปกติและช าระเงินแล้ว ต้องการสมัครภาคสมทบเพิ่มก็ให้ไปสมัคร      
ภาคสมทบเพิ่มได้เลย ในกรณีเดียวกันหากท่านสมัครภาคสมทบและช าระเงินแล้ว ต้องการสมัครภาคปกติเพิ่ม
ให้ไปสมัครภาคปกติเพิ่มได้เลยหากมีคุณสมบัติของผู้สมัครตรงกับท่ีระบุไว้ในระเบียบการ   
    ๖.๒.๒ หลังจากช าระเงินท้ังสองภาคแล้ว เมื่อถึงวันพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบให้พิมพ์บัตรท้ังสองภาค 
และน าไปแสดงในวันสอบด้วย โดยเวลำนั่งสอบให้นั่งสอบตำมหมำยเลขของภำคปกติเท่ำนั้น แล้วโรงเรียน
ช่างฝีมือทหาร จะโอนคะแนนท่ีได้ไปให้ท้ังสองภาค 
   ๖.๒.๓ เมื่อท่านสอบผ่านข้อเขียนภาคใดภาคหนึ่ง หรือท้ังสองภาค ให้ท่านน าบัตรประจ าตัวสอบ
ภาคท่ีได้ ไปแสดงในวัน ตรวจร่างกาย สัมภาษณ์ และสอบพละ (สอบพละ เฉพาะภาคปกติ) 
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