ระเบียบการ
สอบคัดเลือกทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ
จากทหารกองประจําการ หรือนักศึกษาวิชาทหาร
ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ถึง ชั้นปีที่ ๕
เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ของกองทัพบก
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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คํานํา
กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์เปิดรับสมัครทหารกองหนุนที่มีคณ
ุ วุฒวิ ชิ าชีพเฉพาะ
ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการ หรือกําลังรับราชการเป็นทหารกองประจําการและจะครบ
กําหนดปลดจากกองประจําการในวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๑ หรือเป็นทหารกองหนุน จากการเป็นนักศึกษาวิชา
ทหารที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ถึง ชั้นปีที่ ๕ โดยมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับจากพ.ศ. เกิด และต้อง
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากําลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบ
เอก จํานวน ๓๐ ตําแหน่ง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตั้ง แต่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และเข้ารับ
การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระยะสั้ น ของโรงเรี ย นทหารสื่ อ สาร เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ เดื อ น
เมื่อสําเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบกต่อไป
เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ มี ค วามประสงค์ จะสมัค รสอบคั ด เลื อกได้ ทราบถึง รายละเอี ย ดต่า ง ๆ ที่ เ ป็น
ประโยชน์ในการสอบครั้งนี้ กรมการทหารสื่อสาร จึงได้จัดทําระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนทีม่ ี
คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะจากทหารกองประจําการ หรือนักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชัน้ ปีที่ ๓
ถึง ชั้นปีที่ ๕ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ของกองทัพบก ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้นมา
เพื่อจะช่วยอํานวยความสะดวกในการเตรียมการสอบ รวมทั้ง เป็น การแจ้ง เตือนผู้สมัครสอบมิให้ไป
หลงเชื่ อ บุคคลหนึ่ง บุ คคลใดที่ แ อบอ้ างว่าจะช่ ว ยเหลือ ในการสอบได้ และหากผู้ ส มัครสอบพบเห็น
พฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต หรือประสงค์จะให้ข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ในการดําเนิน สอบ
คัด เลือก โปรดแจ้งไปที่ กองกําลัง พล กรมการทหารสื่อสาร เลขที่ ๑๔๙ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ในวันและเวลา
ราชการ
กรมการทหารสื่อสาร

ระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนทีม่ ีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะจากทหารกองประจําการ
หรือนักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ถึง ชั้นปีที่ ๕
เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ของกองทัพบก
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ขอให้ผู้สมัครสอบอ่านระเบียบการให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติ ตามลําดับข้อให้
ครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชนต่อท่านในการสมัครและเตรียมการสอบ ดังนี้
ข้อ ๑ ความมุ่งหมาย
กองทั พ บก โดยกรมการทหารสื่ อ สาร มี ค วามประสงค์ รั บ สมั ค รทหารกองหนุ น ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพเฉพาะ ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการ หรือกําลังรับราชการเป็นทหารกองประจําการ
และจะครบกําหนดปลดจากกองประจําการในวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๑ หรือเป็นทหารกองหนุน จากการเป็น
นักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ถึง ชั้นปีที่ ๕ เข้ารับการคัดเลือกให้รับราชการเป็น
นายทหารประทวน อัตรา สิบเอก จํานวน ๓๐ ตําแหน่ง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในหน่วยต่าง ๆ ของ
กองทัพบกต่อไป
ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ เป็นทหารกองหนุน ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการ (ไม่จํากัดจํานวนปีที่
รับราชการเป็นทหารกองประจําการ และไม่จํากัด เหล่าทัพ เหล่า และสังกัด) หรือ
๒.๑.๒ กําลังรับราชการเป็นทหารกองประจําการ ซึ่งจะครบกําหนดปลดจากกองประจําการ
ในวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๑ (ไม่จํากัดจํานวนปีที่รับราชการเป็นทหารกองประจําการ และไม่จํากัด เหล่าทัพ
เหล่า และสังกัด) หรือ
๒.๑.๓ เป็นทหารกองหนุน จากการเป็นนักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่
๓ ถึง ๕
๒.๒ มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี โดยนับอายุจากปี พ.ศ. เกิด (การคิดอายุ พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.
เกิด) โดยรับสมัครผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๖
๒.๓ งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก
ทหารกองประจําการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๔ งดรับสมัครทหารกองประจําการที่จะครบกําหนดปลดเป็น ทหารกองหนุน ในห้ว งวัน ที่
๓๐ เมษายน ถึง ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และได้ร้องขอรับราชการเป็นทหารกองประจําการต่อ
๒.๕ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เฉพาะสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากําลัง,
ช่ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ช่ า งไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จากสถานศึ ก ษาที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
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ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) , สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) หรือสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง และไม่รับสมัครผู้ที่รอหลักฐานผลการศึกษาหรือ
คุณวุฒิ หรือผู้ที่ไม่มีหลักฐานผลการศึกษาหรือคุณวุฒิ
๒.๖ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะท่าทาง
และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๗ เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น ในการขอแต่ ง ตั้ ง ยศเป็ น นายทหารประทวน ตามข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๘ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดย
การเกิดก็ได้
๒.๙ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา
๒.๑๑ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
ยกเว้นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรืออยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดี
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยา
เสพติด
๒.๑๔ ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๒.๑๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๒.๑๖ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
๒.๑๗ ไม่มีรอยสักให้เห็นอย่างชัดเจนนอกร่มผ้าเมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารหรือชุดกีฬาของ
หน่วย (เสื้อยืดแขนสั้นคอวี, กางเกงกีฬาขาสั้นเหนือเข่า) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของทางราชการทหาร
๒.๑๘ ไม่มีตําหนิหรือแผลเป็นที่ดูน่าเกลียดที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบ
ทหาร
๒.๑๙ ไม่มีร่องรอยการเจาะหูที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือมีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของทางราชการทหาร
ข้อ ๓ ข้อกําหนด
๓.๑ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ ๒.๕ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์
ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๓.๒ เมื่อผ่านการสอบคัด เลือกแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน
ตําแหน่ง ประจํา กรมการทหารสื่อสาร ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับยศ สิบตรี ซึ่งจะได้รับ
เงินเดือนรวมค่าครองชีพชั่วคราวเป็นเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท/เดือน และได้รับเครื่องแต่งกาย
ตามที่กองทัพบกกําหนด
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๓.๓ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ ๓.๒ แล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ของโรงเรียนทหารสื่อสาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน หลังจากสําเร็จการฝึกอบรมแล้ว ต้อง
ปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก ตามผลการฝึกอบรม กรณีไม่สําเร็จการฝึกอบรม
กองทัพบกจะดําเนินการตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะดําเนินการให้ออกจาก
ราชการได้
๓.๔ หากตรวจพบภายหลัง ว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร หรือคําสั่ง
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิ์ยกเลิก
การบรรจุเข้ารับราชการ พร้อมกับดําเนินคดีและเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้
ข้อ ๔ หลักฐานประกอบการรับสมัคร
ให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริง พร้อมถ่ายสําเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ ขนาด
เอ ๔ อย่างละ ๖ ฉบับ โดยผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองตนเองว่า สําเนาถูกต้อง แล้ว ลงชื่อกํากับไว้
เมื่อกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแล้ว จะส่งฉบับจริงให้กลับคืนและเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉพาะ
ฉบับสําเนาเท่านั้น โดยยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ดังนี้
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๖ รูป และ ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๖ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน)
๔.๒ หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
สําเร็จการศึกษาไม่เกินวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น)
๔.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา กรณีนามสกุลบิดาและมารดาไม่ตรงกัน ต้องแนบ
สูติบัตรของผู้สมัครเพื่อยืนยัน หรือให้อําเภอรับรองว่า เป็นบิดาและมารดาของผู้สมัครจริง
๔.๔ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
๔.๕ สําหรับผู้ที่เป็นทหารกองหนุนหลังจากการปลดจากกองประจําการ จะต้องมีหนังสือสําคัญ
สด.๘ , ประวัติทหารบก ตามแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๐ – ๐๗๕ และหนัง สือรับรองความประพฤติจาก
ผู้บังคับบัญชาที่ออกให้ก่อนการปลดจากกองประจําการ
๔.๖ สําหรับผู้ที่เป็นทหารกองหนุนจากการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปี
ที่ ๓ ถึง ๕ จะต้องมีหนังสือสําคัญ สด.๘ , หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะผู้สําเร็จการฝึกวิชา
ทหาร ชั้นปีที่ ๓ ถึง ชั้นปีที่ ๕ ตามแบบ รด.๓ ที่ออกให้โดย “หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)”
และหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ถึง ๕
๔.๗ ใบสํ า คั ญ ความเห็ น ของแพทย์ ท หาร ตามแบบพิ ม พ์ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐ ซึ่ ง ออกให้ โ ดย
โรงพยาบาลทหารเท่านั้น และมีผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน (หลังจากประกาศผลการสอบคัดเลือกทุก
ขั้ นตอนแล้ว ให้ ผู้ ที่ จ ะดํ า เนิ น การบรรจุ ดํ าเนิน การตรวจโรคที่ โรงพยาบาลทหาร และให้ ใ บสํ าคัญ
ความเห็นของแพทย์ ระบุว่า “ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ”)
๔.๘ หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล
๔.๙ หลักฐานตามข้อ ๔.๒ – ๔.๘ ให้ถ่ายสําเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ ขนาด เอ ๔ อย่างละ
๖ ชุด และนําฉบับจริง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย ทั้ง นี้ สําเนาเอกสารต่าง ๆ จะต้องชัดเจน
ไม่เลือนราง หรือมีร่องรอยขูดลบขีดฆ่า
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๔.๑๐ รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบทางเว็บไซต์กรมการทหารสื่อสาร http://signal.rta.mi.th
หรือ FACEBOOK : กรมการทหารสื่อสาร หรือโทรศัพท์สอบถามที่ กองกําลังพล กรมการทหารสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ
ข้อ ๕ การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ
๕.๑ หลักฐานแสดงว่าสําเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
ตามหลั ก สู ต รการฝึ ก วิ ช าทหาร ชั้ น ปี ที่ ๓ ถึ ง ชั้ น ปี ที่ ๕ ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น เอกสารที่ อ อกให้ ที่ อ อกให้ โ ดย
“หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)” โดยเพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุดที่สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ดังนี้.๕.๑.๑ ชั้นปีที่ ๕ หรือเทียบเท่า เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๑.๒ ชั้นปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า เพิ่มให้ ๔ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๑.๓ ชั้นปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า เพิ่มให้ ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ หลักฐานแสดงว่าเป็น ทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการกองประจําการมาก่อน เพิ่มให้ ๕ ใน
๑๐๐ คะแนน
๕.๓ หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา ในสังกัดกองทัพบก ซึ่ง
ประสบอันตรายถึง ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตาม
หน้าที่ หรือต้อง บาดเจ็บถึงตาย เพราะเหตุนั้น ซึ่ง ได้รับบําเหน็จบํานาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือ ได้รับเงินค่าทําขวัญ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทําขวัญ
ข้ า ราชการและลู ก จ้ า ง หรื อ บุ ต รของผู้ ไ ด้ รั บ พระราชทานเหรี ย ญดุ ษ ฎี ม าลา เข็ ม กล้ า หาญ หรื อ
เหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๔ หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัดกองทัพบก ที่กําลังรับ
ราชการหรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน เว้น ผู้ที่ถูกปลดออกจากประจําการเนื่องจากมี
ความผิด หรือบกพร่องต่อหน้าที่ เพิ่มให้ ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๕ ลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างประจํา หรือ พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ที่ยังปฏิบัติงานใน
กองทัพบก และมีร ะยะเวลาปฏิบัติง านใน กองทัพบก ตั้ ง แต่ ๒ ปี ขึ้ น ไป เว้ น ผู้ที่ถูกปลดออกจาก
ประจําการเนื่องจากมีความผิด หรือบกพร่องต่อหน้าที่ เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๖ ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ตามข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๕ หลาย
ข้อ ให้เพิ่มคะแนนตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้า
หลักเกณฑ์ทั้งในข้อ ๕.๑ และ ๕.๔ สามารถเพิ่มคะแนนตามหลักเกณฑ์ทั้งในข้อ ๕.๑ และ ๕.๔ รวมกัน
ได้
๕.๗ การพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ จะดําเนินการทั้งในการสอบรอบแรกและการสอบรอบที่สอง
ซึ่งคิดตามฐานคะแนนของคะแนนเต็มในแต่ละการสอบ โดยยึดถือตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารบก ท้าย
หนังสือ ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๘ พ.ย.๒๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ.
และหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. ๐๔๐๑/๒๖๘๙ ลง ๑๒ ก.ย.๕๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
๕.๘ หลักฐานการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ ให้นํามาแสดงในวันรับสมัคร
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ข้อ ๖ กําหนดเวลาการรับสมัคร การสมัครสอบ
๖.๑ กําหนดการรับสมัคร
๖.๑.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐
๖.๑.๒ สถานที่รับสมัคร ชั้น ล่าง อาคารโรงนอน หมวด ๔ กองร้อยบริการ กองบริการ
กรมการทหารสื่อสาร เลขที่ ๑๔๙ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ และไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
๖.๒ การสมัครสอบ
๖.๒.๑ เขียนใบสมัครสอบให้ถูกต้องและชัดเจน ตามแบบตัวอย่างที่หน่วยรับสมัครติดไว้
และหลักฐานที่นํามาใช้สมัครสอบต้องเป็นหลักฐานที่เป็น จริง ถ้าหากตรวจพบว่าหลักฐานเป็นเท็จ
จะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
๖.๒.๒ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครสอบกับเจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนยื่นหลักฐานใบ
สมัครสอบ
๖.๒.๓ ยื่นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัคร เพื่อออกบัตรประจําตัวสอบ
๖.๒.๔ ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจําตัวสอบ พร้อมกับรับเอกสารประกอบการ
สมัครสอบฉบับจริงคืน (กรรมการรับสมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับสําเนาไว้เป็นหลักฐาน)
๖.๒.๕ เมื่อได้รับบัตรประจําตัวสอบแล้ว ต้องจดจําหมายเลขประจําตัวสอบ และนําบัตร
ประจําตัว สอบติด ตัว ตลอดในห้ว งการสอบ ถ้ า ไม่ มี บัต รประจํ า ตัวสอบไปแสดงต่อคณะกรรมการ
“จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ”
๖.๒.๖ ตรวจสอบเอกสารฉบั บ จริ ง อี ก ครั้ ง หากยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ คื น ให้ ติ ด ตามสอบถามกั บ
กรรมการรับสมัครสอบในวันนั้น หากมีเอกสารสําคัญสูญหายไป คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบ
๖.๒.๗ กรณีทําบัตรประจําตัวสอบหาย ให้แจ้งความที่สถานีตํารวจ เพื่อขอสําเนาบันทึก
ประจําวันเรื่องเอกสารสูญหาย มาใช้ประกอบกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําหรับยื่นคําร้องต่อ
คณะกรรมการเพื่อออกบัตรแทน โดยยื่นคําร้องที่ กองกําลังพล กรมการทหารสื่อสาร
๖.๒.๘ การแต่งกาย
๖.๒.๘.๑ ต้องแต่งกายชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ตคอปก, กางเกงสแล็คขายาว, รองเท้าหุ้มส้น
กรณียังไม่ปลดประจําการแต่งกายชุดเครื่องแบบ งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ, เสื้อยืดคอกลม, กางเกง
ยีนส์) มิฉะนั้น จะไม่พิจารณารับสมัครสอบ ยกเว้นขั้นตอนการตรวจวัดขนาดร่างกาย ให้แต่งกายตามที่
กําหนด
๖.๒.๘.๒ ผู้สมัคร ต้องนําเสื้อยืดคอวีแขนสั้นที่มีขนาดพอดีกับขนาดร่างกาย และ
กางเกงกีฬาขาสั้นเหนือเข่า เพื่อใช้เปลี่ยนก่อนการเข้าวัดขนาดร่างกาย
ข้อ ๗ การสอบคัดเลือกภาควิชาการ
๗.๑ สถานที่ ส อบ โรงเรี ย นทหารสื่ อ สาร กรมการทหารสื่ อ สาร ถนนพระราม ๕ เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร
๗.๒ วัน เวลา ที่สอบ วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๗.๒.๑ รายงานตัวและแสดงหลักฐานของผู้สมัคร เวลา ๐๗๐๐ - ๐๘๐๐
๗.๒.๒ สอบภาควิชาการ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐

-๖-

๗.๓ การสอบภาควิชาการ
๗.๓.๑ วิชาทั่วไป
๗.๓.๑.๑ วิชาคณิตศาสตร์
๗.๓.๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
๗.๓.๑.๓ วิชาภาษาไทย
๗.๓.๑.๔ วิชาความรู้ทั่วไปด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
๗.๓.๒ วิชาไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์
- ขอบเขตการสอบความรู้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๗.๔ การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ
๗.๔.๑ ตรวจสอบที่นั่งสอบที่ระบุในบัตรประจําตัวสอบ
๗.๔.๒ การแต่งกาย ต้องแต่งกายชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ตคอปก, กางเกงสแล็คขายาว, รองเท้า
หุ้มส้น กรณียังไม่ปลดประจําการแต่งกายชุดเครื่องแบบ งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ, เสื้อยืดคอกลม,
กางเกงยีนส์) มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๗.๔.๓ ให้นําอุปกรณ์เครื่องเขียน มาใช้ทําข้อสอบด้วย
๗.๕ การเข้าห้องสอบ
๗.๕.๑ เวลา ๐๗๐๐ ให้พร้อมที่ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร โดยเข้าแถว
เรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ หรือปฏิบัติตามคําชี้แจงจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
๗.๕.๒ ห้าม นําอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น เครื่องคิดเลข, นาฬิกาที่เป็นเครื่อง
คิดเลข, โทรศัพท์มือถือ, นาฬิการอัจฉริยะ (SMART WATCH), เพจเจอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
เข้าไปในห้องสอบ โดยเด็ดขาด
๗.๕.๓ กรรมการควบคุมการสอบจะเรียกเข้าห้องสอบตามลําดับ ให้นั่งตามผังที่นั่งสอบ
และผู้สมัครสอบจะต้องเตรียม “บัตรประจําตัวสอบ” และ “บัตรประจําตัวประชาชน” ไว้รับตรวจด้วย
๗.๕.๔ เมื่อแจกปัญหาสอบและใบคําตอบแล้ว ห้ามเปิดปัญหาสอบก่อนที่กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบสั่งหรืออนุญาตให้เปิดได้ หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติใด ๆ ให้ยกมือถาม
กรรมการจัดการสอบ
๗.๕.๕ เมื่อเริ่มทําข้อสอบแล้ว ไม่อนุญาต ให้ผู้มาสายเข้าห้องสอบทุกกรณี และผู้ที่เข้าสอบ
ต้องอยู่ในห้องสอบจนครบตามเวลาที่กําหนด จะออกจากห้องสอบก่อนเวลาไม่ได้
๗.๕.๖ ห้ามนั่งผิดจากหมายเลขที่นั่งสอบของตนเอง หรือลงหมายเลขประจําตัวสอบในที่
ไม่ใช่หมายเลขประจําตัวของตนเองในกระดาษปัญหาสอบ และกระดาษคําตอบ มิฉะนั้น จะถือว่ามี
เจตนาทุจริตในการสอบ
๗.๕.๗ ห้ามแสดงพฤติกรรมที่อาจจะส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี
๗.๖ เมื่อหมดเวลาสอบ ให้วางกระดาษปัญหาสอบและกระดาษคําตอบไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ ห้าม
นําออกจากห้องสอบเป็นอันขาด มิฉะนั้น จะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
ข้อ ๘ กําหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๙ มี น าคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๕๐๐ โดยปิ ด ประกาศ ณ ชั้ น ล่ า ง อาคาร
กองบัญชาการกรมการทหารสื่อสาร และเว็บไซต์กรมการทหารสื่อสาร http://signal.rta.mi.th หรือ

-๗-

FACEBOOK : กรมการทหารสื่อสาร หรือโทรศัพท์สอบถามที่ กองกําลัง พล กรมการทหารสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ
ข้อ ๙ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ (รอบสอง)
ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศผลการสอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
ในขั้นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และขั้นสอบสัมภาษณ์ โดยผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบให้ครบทั้ง
สองขั้นตอน หากไม่ดําเนินการตามที่กําหนดแล้วจะมีผลการสอบเป็น “ไม่ผ่านการสอบ”
๙.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๙.๑.๑ วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ อาคารโรงพลศึกษา
กรมการทหารสื่อสาร
๙.๑.๒ การแต่งกาย ชุดกีฬาเสื้อยืดคอวีแขนสั้นที่มีขนาดพอดีกบั ขนาดร่างกาย กางเกงกีฬา
ขาสั้นเหนือเข่า รองเท้ากีฬาผ้าใบ
๙.๑.๓ ท่าที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีดังนี้
- ท่าดันพื้น (ไม่กําหนดเวลา) ปฏิบัติได้ ๒๒ ครั้ง ได้คะแนนเต็ม
- ท่าลุกนั่ง (ภายใน ๒ นาที) ปฏิบัติได้ ๓๔ ครั้ง ได้คะแนนเต็ม
- วิ่ง ๘๐๐ เมตร
ใช้เวลาไม่เกิน ๓ นาที ๑๕ วินาที ได้คะแนนเต็ม
๙.๑.๔ คะแนนการทดสอบทุกท่ารวมกันหากมีผลรวมเฉลี่ยแล้วไม่ถึง ร้อยละ ๗๐ ถือว่า
ไม่ผ่านการสอบทั้งหมด ถึงแม้ผลการสอบภาควิชาการจะได้คะแนนดี
๙.๒ การสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ
๙.๒.๑ สถานที่สอบ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
๙.๒.๒ ห้วงวันที่ ๒ – ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐
- การสอบสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบบุคลิกภาพ ทัศนคติ ท่วงทีวาจา และไหวพริบเชาว์
ปัญญา
- การสอบปฏิบัติ เพื่อทดสอบทักษะด้านช่างไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์
๙.๒.๓ การแต่งกาย ต้องแต่งกายชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ตคอปก, กางเกงสแล็คขายาว, รองเท้า
หุ้มส้น กรณียังไม่ปลดประจําการแต่งกายชุดเครื่องแบบ งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ, เสื้อยืดคอกลม,
กางเกงยีนส์) มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ข้อ ๑๐ การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
๑๐.๑ วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๕๐๐ โดยปิดประกาศ ณ ชั้นล่าง อาคาร
กองบัญชาการกรมการทหารสื่อสาร และเว็บไซต์กรมการทหารสื่อสาร http://signal.rta.mi.th หรือ
FACEBOOK : กรมการทหารสื่อสาร หรือโทรศัพท์สอบถามที่ กองกําลัง พล กรมการทหารสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ
๑๐.๒ ผู้ที่สอบภาควิชาการได้คะแนนรวมสูงสุด และผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
และสอบสัมภาษณ์ (รอบสอง) ทุกขั้นตอน จํานวน ๓๐ นาย จะได้รับการประกาศรายชื่อเพื่อเข้ารับ
ราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก รับเงินเดือน ป.๑ ชั้น ๑๕.๕ และเข้ารับการฝึกอบรม และ
จะประกาศรายชื่อบุคคลสํารองไว้อีก จํานวน ๑๐ นาย

-๘-

ข้อ ๑๑ การดําเนินการเมื่อประกาศผลสอบ
๑๑.๑ เมื่อประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) แล้ว หากผู้สมัครสอบไม่เข้ารับการทดสอบใน
ขั้นต่อไป ถือว่าสละสิทธิ์การสอบ
๑๑.๒ เมื่อประกาศผลสอบรอบสุดท้ายแล้ว หากผู้สมัครสอบไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาํ หนด
ถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ และจะเรียกบุคคลอะไหล่ลําดับแรกเข้ามารายงานตัวเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการแทน
๑๑.๓ บุคคลอะไหล่ ให้ติดต่อแจ้งยืนยันรับทราบผลการจัดลําดับบุคคลอะไหล่ไว้ดว้ ย หากมีบุคคล
จริงสละสิทธิ์ กรมการทหารสื่อสารจะแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนทันที
ข้อ ๑๒ การรายงานตัวและทําสัญญา
๑๒.๑ รายงานตัว และทําสัญญา ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร เลขที่ ๑๔๙
ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุง เทพมหานคร ในห้ว งวันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา
๐๙๐๐
๑๒.๒ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและทําสัญญาในวันและเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๓ การค้ําประกัน
๑๓.๑ ผู้ค้ําประกัน ต้องเป็นข้าราชการประจํา ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการทหาร ตํารวจ
ประจําการ ชั้นยศตั้งแต่ ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี หรือร้อยตํารวจตรี ขึ้นไป
๑๓.๒ อายุของผู้ค้ําประกัน ต้องไม่เกิน ๕๔ ปี (นับอายุตามปี พ.ศ. เกิด)
๑๓.๓ ผู้ดํา รงตํา แหน่งทางการเมืองและผู้ดํา รงตํา แหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ไม่ส ามารถ
ค้ําประกันได้

-๙-

คําแนะนําเพิ่มเติมและข้อพึงระมัดระวัง
ผู้สมัครสอบต้องอ่านคําแนะนําให้เข้าใจ ซึ่งจะช่วยในการเตรียมการให้แก่ท่านมิให้เสียสิทธิ์ในการ
สมัครสอบ
๑. เอกสารที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการ “ให้รีบติดต่อดําเนินการแต่เนิ่น”
๒. ผู้ที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีหนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา จะได้รับขั้นเงินเดือน
เพิ่ม ในการบรรจุเข้ารับราชการ จํานวน ๐.๕ ขั้น (เป็น ระดับ ป.๑ ชั้น ๑๔)
๓. การไปติดต่อสถานที่ราชการต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้น จะไม่พิจารณารับสมัครสอบ
หรือไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ, เสื้อยืดคอกลม, กางเกงยีนส์)
๔. อย่าใช้เอกสารหรือหลักฐานเท็จ ถ้าตรวจสอบพบจะต้องถูกดําเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
๕. คณะกรรมการจะรั บ ไว้ เ ฉพาะเอกสารสํ า เนาเท่ า นั้ น (แต่ จ ะขอตรวจเอกสารฉบั บ จริ ง
ประกอบการรับสมัคร)
๖. บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบ จะต้องนําไปแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอนที่มีการสอบ
๗. ควรเตรียมการเรื่องเวลาที่ใช้ในการเดินทางมาเข้ารับการสอบ รวมทั้งการสํารวจการเดินทางมา
สถานที่สอบ เนื่องจาก กรมการทหารสื่อสาร มีที่ตั้ง อยู่ในใจกลางเมือง จําเป็น ต้องเผื่อเวลาสําหรับ
เดินทางไว้แต่เนิ่น รวมทั้งความไม่คุ้นเคยสถานที่และการเดินทาง ตลอดจนสภาพการจราจรที่หนาแน่น
อาจทําให้เดินทางมาเข้ารับการสอบไม่ทัน
๘. การดําเนินการสอบ เป็นการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการของกรมการทหารสื่อสาร ซึ่ง
จะเป็น การตรวจสอบการดําเนินงานซึ่งกันและกัน ดัง นั้น อย่าหลงเชื่อคําแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถ
ช่วยเหลือในการสอบ และหากพบว่ามีผู้แอบอ้างเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าว สามารถร้องเรียนมาที่
กองกําลังพล กรมการทหารสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ได้ใน
เวลาราชการ

- ๑๐ -

กําหนดการรับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะจากทหารกองประจําการ
หรือนักศึกษาวิชาทหารที่สาํ เร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ถึง ชั้นปีที่ ๕
เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ของกองทัพบก ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วันที่
๑๙ – ๒๓ มี.ค.๖๑

เวลา
๐๙๐๐
ถึง
๑๖๐๐

กิจกรรม
เปิดรับสมัคร เฉพาะวันทําการ

๒๗ มี.ค.๖๑

๐๗๐๐
ถึง
๑๖๐๐
๑๕๐๐

- รายงานตัว
- สอบภาควิชาการ

๒๙ มี.ค.๖๑
๓๐ มี.ค.๖๑

๕ เม.ย.๖๑

๐๙๐๐
ถึง
๑๒๐๐
๐๘๓๐
ถึง
๑๖๐๐
๑๕๐๐

๙ – ๑๐ เม.ย.๖๑

๐๘๓๐

๒ - ๓ เม.ย.๖๑

- ประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
จํานวน ๖๐ นาย
- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- สอบสัมภาษณ์และปฏิบตั ิ
- ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
จํานวน ๓๐ นาย (บุคคลอะไหล่ จํานวน ๑๐ นาย)

หมายเหตุ
ชั้นล่าง อาคารหมวด ๔
กองร้อยบริการ
กองบริการ กรมการ
ทหารสื่อสาร
โรงเรียนทหารสือ่ สาร
กรมการทหารสื่อสาร
ชั้นล่าง อาคาร
กองบัญชาการ
กรมการทหารสื่อสาร
อาคารโรงพลศึกษา
กรมการทหารสื่อสาร
โรงเรียนทหารสือ่ สาร
กรมการทหารสื่อสาร

ชั้นล่าง อาคาร
กองบัญชาการ
กรมการทหารสื่อสาร
- ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและทําสัญญา
โรงเรียนทหารสือ่ สาร
- หากตัวจริงสละสิทธิ์ กรมการทหารสื่อสาร จะเรียกบุคคล กรมการทหารสื่อสาร
อะไหล่ตามลําดับเพื่อบรรจุทดแทน

- ๑๑ -

- ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา -

ที่ กห ๐๔๔๒/

กรมการทหารสื่อสาร
๑๔๙ ถนนพระราม ๕
เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ....................................................... หมายเลขประจําตัว
................................ สังกัด ....................................... เข้ารับราชการเมื่อวันที่ .................................
และครบกําหนดปลดประจําการ เป็นกองหนุน ชั้นที่ ๑ ประเภทที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ .....................................
มีเวลารับราชการเป็นทหารกองประจําการ ............ (ระบุ จํานวนปี/จํานวนเดือน) และมิได้ร้องขอเข้า
รับราชการเป็นทหารกองประจําการต่อ ซึ่งระหว่างรับราชการ เป็นผู้ที่มี
๑. มีความประพฤติ
เรียบร้อย
๒. มีความรู้ ความสามารถ
ดี
๓. มีระเบียบ วินัย
ดี
๔. ความผิดทางวินัย และทางคดีอาญา
ไม่มี
๕. มีสุขภาพ
แข็งแรง
ให้ไว้ ณ วันที่ ................................. พุทธศักราช ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) ...........................................
(........................................)
ตําแหน่ง
(ผู้บังคับหน่วย)

ชื่อหน่วย .............................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..............................................

