การประชุมเพื่อแจ้งกาหนดการรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ ๑
ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ห้วงวันที่ ๑๐ – 1๕ ก.ย.64
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
1

กาหนดการรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ ๑ ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
วันศุกร์ที่ ๑๐ ก.ย.64
วัน/เดือน/ปี
วันศุกร์ที่ ๑๐ ก.ย.๖๔
รอบที่ ๑
เวลา 08๐0 – 1030

รอบที่ ๒
เวลา ๑0๓0 – 1300
รอบที่ ๓
เวลา ๑3๐0 – 15๓0

สถานศึกษาวิชาทหาร
๑. ว.เทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) (๒๓/๐)
๒. ว.การอาชีพบางปะกง (๑๔/๐)
๓. ร.ร.มารดานฤมล (๓๔/๙)
๔. ว.บางปะกงบริหารธุรกิจ (๐/๐)
๕. ร.ร.พณิชยการฉะเชิงเทรา (๐/๐)
๖. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๔ (๐/๐)
๗. ว.สารพัดช่างฉะเชิงเทรา (๐/๐)
๘. ว.เทคโนโลยีวิถีอิสลาม (๐/๐)
๙. ว.เทคนิคฉะเชิงเทรา (๙๕/๐)
(ชาย : ลาดับที่ ๑ – ๙๕)

- ว.เทคนิคฉะเชิงเทรา (๘๙/๖)
(ชาย : ลาดับที่ ๙๖ – ๑๘๔, หญิง : ๑ – ๖)

สถานที่รับสมัคร

หมายเหตุ

ว.เทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

๘๐

๙๕

๙๕

2

กาหนดการรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ ๑ ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
วันเสาร์ที่ ๑๑ ก.ย.64
วัน/เดือน/ปี
วันเสาร์ที่ ๑๑ ก.ย.๖๔
รอบที่ ๑
เวลา 08๐0 – 1030

รอบที่ ๒
เวลา ๑0๓0 – 1300

รอบที่ ๓
เวลา ๑3๐0 – 15๓0
รอบที่ ๔
เวลา ๑๕๓0 – 1๘๐0

สถานศึกษาวิชาทหาร
๑. ร.ร.พุทธิรังสีพิบูล (๑๓/๓)
๒. ร.ร.อิสลามวิทยาบึงน้ารักษ์ (๒/๖)
๓. ร.ร.เทคโนโลยีศรีวรการ (๑๔/๑)
๔. ร.ร.หมอนทองวิทยา (๑๐/๓)
๕. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาเปร็งฯ (๑๖/๑๓)
๖. ร.ร.เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา (๘๕/๒)
๗. ม.ราชภัฏราชนครินทร์ (๐/๐)
๘. ร.ร.ไผ่ดาวิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก” (๐/๐)
๙. ว.เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา (๐/๐)
๑๐. ร.ร.ผาณิตวิทยา (๐/๐)
๑๑. ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร (๖๐/๐)
(ชาย : ลาดับที่ ๑ – ๖๒)
- ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร (๔๓/๑๘)
(ชาย : ลาดับที่ ๖๓ – ๑๐๖, หญิง : ๑ – ๑๘)

สถานที่รับสมัคร

หมายเหตุ

ว.เทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
๘๑

๘๗

๖๒
๖๒

3

กาหนดการรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ ๑ ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ก.ย.64
วัน/เดือน/ปี
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ก.ย.๖๔
รอบที่ ๑
เวลา 08๐0 – 1030
รอบที่ ๒
เวลา ๑0๓0 – 1300

สถานศึกษาวิชาทหาร
๑. ร.ร.บางปะกง “บวรวิทยายน” (๒๐/๓)
๒. ว.อาชีวะศึกษาฉะเชิงเทรา (๔๘/๑๑)
๓. ร.ร.บางน้าเปรี้ยววิทยา (๙/๕)
๔. ว.เทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรมฯ (๕/๕)
๕. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๓ (๖/๔)
๖. ร.ร.วิทยราษฎร์รังสรรค์ (๑/๒)
๗. ร.ร.ดอนฉิมพลีวิทยาคม (๑/๑)
๘. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ (๒/๐)
๙. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๕ (๒/๐)
๑๐. ว.เทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า (๘/๐)
๑๑. ร.ร.แปลงยาวพิทยาคม (๑/๐)
๑๒. ร.ร.หนองไม้แก่นวิทยา (๑/๐)
๑๓. ร.ร.ไผ่แก้ววิทยา (๔/๕)

สถานที่รับสมัคร
๘๒

หมายเหตุ

ว.เทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

๙๒
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(ต่อ)
วัน/เดือน/ปี

สถานศึกษาวิชาทหาร

สถานที่รับสมัคร

๑๔. ร.ร.ชาป่างามวิทยาคม (๑๒/๕)
๑๕. ร.ร.หนองแหนวิทยา (๘/๑)
๑๖. ว.เกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา (๒/๐)
๑๗. ร.ร.บางคล้าพิทยาคม (๑/๐)
๑๘. ร.ร.มัธยมพระราชทานนายาว (๗/๒)
๑๙. ร.ร.ราชสาส์นวิทยา (๑/๐)
๒๐. ร.ร.วัดเปี่ยมนิโครธาราม (๐/๐)
รอบที่ ๓
เวลา ๑3๐0 – 15๓0
รอบที่ ๔
เวลา ๑๕๓0 – 1๘๐0

๒๑.ร.ร.พนมสารคาม“พนมอดุลวิทยา”(๕๗/๐)
(ชาย : ลาดับที่ ๑ – ๕๙)
- ร.ร.พนมสารคาม“พนมอดุลวิทยา”(๔๖/๑๒)
(ชาย : ลาดับที่ ๖๐ – ๑๐๖, หญิง : ๑ – ๑๒)

หมายเหตุ

ว.เทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

๕๙
๕๙
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กาหนดการรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ ๑ ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
วันจันทร์ที่ ๑๓ ก.ย.64
วัน/เดือน/ปี
วันจันทร์ที่ ๑๓ ก.ย.๖๔
รอบที่ ๑
เวลา 08๐0 – 1030
รอบที่ ๒
เวลา ๑0๓0 – 1300
รอบที่ ๓
เวลา ๑3๐0 – 15๓0
รอบที่ ๔
เวลา ๑๕๓0 – 1๘๐0

สถานศึกษาวิชาทหาร
๑. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๒ (๘๐/๐)
(ชาย : ลาดับที่ ๑ – ๘๐)

- ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๒ (๖๒/๑๘)
(ชาย : ลาดับที่ ๘๑ – ๑๔๒, หญิง : ๑ – ๑๘)

สถานที่รับสมัคร
๘๐

หมายเหตุ

ว.เทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

๘๐

๒. ร.ร.สนามชัยเขต (๔๑/๑๘)
๓. ร.ร.มัธยมสิรวิ ัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา (๑๗/๕)

๘๑

๔. ว.การอาชีพพนมสารคาม (๕๑/๔)
๕. ร.ร.กาญจนาภิเษกราชวิทยาลัยฯ (๒๓/๓)

๘๑

6

กาหนดการรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ ๑ ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
วันอังคารที่ ๑๔ ก.ย.64
วัน/เดือน/ปี

สถานศึกษาวิชาทหาร

สถานที่รับสมัคร

วันอังคารที่ ๑๔ ก.ย.๖๔
รอบที่ ๑
เวลา 08๐0 – 1030

๑. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ (๘๙/๐)
(ชาย : ลาดับที่ ๑ – ๘๙)

๘๙

รอบที่ ๒
เวลา ๑0๓0 – 1300

๒. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ (๘๙/๐)
(ชาย : ลาดับที่ ๙๐ – ๑๗๘)

๘๙

รอบที่ ๓
เวลา ๑3๐0 – 15๓0

๓. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ (๙๐/๐)
(ชาย : ลาดับที่ ๑๗๙ – ๒๖๘ )

๘๙

๓. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ (๕๓/๓๗)
(ชาย : ลาดับที่ ๒๖๙ – ๓๑๙, หญิง : ๑ – ๓๗)

๘๘

รอบที่ ๔
เวลา ๑๕๓0 – 1๘๐0

หมายเหตุ

ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
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รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น นศท. ชั้นปีที่ ๑ ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์
วันพุธที่ ๑๕ ก.ย.64

วัน/เดือน/ปี

สถานศึกษาวิชาทหาร

วันพุธที่ ๑๕ ก.ย.๖๔
รายงานตัว รอบที่ ๑
เวลา ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐

1. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ชาย : ลาดับที่ ๑ – ๙๔

รายงานตัว รอบที่ ๑
เวลา ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐

๒. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ชาย : ลาดับที่ 95 – ๑68
หญิง : ๑ – ๒๐

สถานที่รับสมัคร

หมายเหตุ

ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา

8

การปฏิบัติในการรับสมัคร นศท.
❑ แบ่งผู้สมัครเป็นรอบ วันละประมาณ ๓ – ๔ รอบ
❑ รอบละไม่เกิน ๑๐๐ คน จะแบ่งเป็นชุดๆ ละ ๒๐ คน
❑ เข้มงวดต่อมาตรการป้องกันโควิด – 19 (DMHTT)

สถานที่ในการรับสมัคร และรับรายงานตัว นศท.
❑ วันที่ ๑๐ – ๑๓ ก.ย.๖๔ : รับสมัครที่ ว.เทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
❑ วันที่ ๑๔ ก.ย.๖๔
: รับสมัครที่ ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
❑ วันที่ ๑๕ ก.ย.๖๔
: รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกของ
ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์

ข้อเน้นย้า
➢ ผู้สมัครต้อง “ตรงเวลา” ถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลา ๓๐ นาที
➢ เอกสารการสมัครต้อง “ครบ” ดังนี.้ ๑. ใบสมัคร (รด.๑) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
๒. เอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
๓. แบบฟอร์มใบรับรองผลการตรวจร่างกาย
๔. หนังสือรับรองตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
➢ ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้สมัครพร้อมเอกสารการสมัคร เดินทางถึง
สถานที่รับสมัครไม่ “ตรงเวลา” อาจทาให้เสียโอกาสในการสมัครฯ

***อย่าลืมแจ้งให้ผู้สมัคร “เตรียมปากกาลูกลื่นสีน้าเงิน” มาทุกนาย***

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
ผู้สมัครเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ ๑ ต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
๑. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร
๒. สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น
๓. งดใช้สิ่งของร่วมกันทุกกรณี เช่น ปากกา ฯลฯ
๔. ลดการสัมผัสพืน้ ผิวและงดการสัมผัสระหว่างบุคคล
กรณีทผี่ ู้สมัครเคยเป็นผู้ป่วยติดเชือ้ ฯ แต่รักษาหายแล้วให้นาใบรับรองแพทย์จาก รพ.
ที่ระบุว่า รักษาหายแล้ว ดาเนินการกักตัวครบ 14 วัน ไม่สามารถแพร่เชื้อได้ มายืนยันกับ
เจ้าหน้าที่คัดกรอง
หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครเดินทางมาจากพืน้ ทีเ่ สีย่ ง (ระดับหมู่บา้ น) จะต้องมีผลตรวจ
ATK มาแสดงกับเจ้าหน้าทีค่ ัดกรองในวันรับสมัคร

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ทางเข้า
จุด
คัดกรอง

ดันพืน้ /ลุกนัง่
กอ.E

สนามฟุตบอล

กอ.D
กอ.C

วัดขนาด/ตรวจโรค

วัดเครื่องแบบ

กอ.B

กอ.รับสมัคร
A

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ ิ
กอ.รับสมัคร
A

วัดขนาด/ตรวจโรค
วัดเครื่องแบบ

กอ.B

ลุกนัง่

กอ.C

ดันพืน้

กอ.D

จุด
คัดกรอง

ทางเข้า

กอ.E

สนามฟุตบอล

จบคำชี้แจง

