
 
ประกาศกรมการทหารสื่อสาร 

เรื่อง   รับสมคัรทหารกองหนุนและบคุคลพลเรอืนเพื่อบรรจุเปน็นายทหารประทวน    

 
  กรมการทหารสื่อสาร  มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  และ
ทดแทนการสูญเสียปีงบประมาณ ๒๕๖๐   โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร  จ านวน  ๑๓  อัตรา  ดังนี้ 
       ๑.๑  รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนชาย  จ านวน       
๘ อัตรา  
     ๑.๑.๑ พลขับรถยก  (ชกท.๖๔๒)  กองพันทหารสื ่อสารซ่อมบ าร ุง 
เขตหลัง  (อัตรา สิบเอก)  จ านวน ๑ อัตรา   

 ๑.๑.๒ พลข ับรถกู ้  (ชกท.๖๓๑)  กองพันทหารสื ่อสารซ ่อมบ าร ุง 
เขตหลัง  (อัตรา สิบเอก)  จ านวน ๑ อัตรา   

 ๑ . ๑ . ๓  พลสู ทกรรม (ชกท.๙๔๐)   กองพันทหารสื่ อสารที่  ๑๐๒  
กรมทหารสื่อสารที่ ๑  (อัตรา สิบเอก)  จ านวน ๑ อัตรา   
  ๑.๑.๔ นายสิบคลัง (ชกท.๕๕๑)  กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมการทหารสื่อสาร  (อัตรา สิบเอก)  จ านวน ๑ อัตรา   
  ๑.๑.๕ เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.๗๑๑)  กองการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ 
กรมการทหารสื่อสาร  (อัตรา สิบเอก)  จ านวน ๑ อัตรา   
 ๑.๑.๖ เสมียน  (ชกท.๗๑๐)  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหาร
สื่อสาร  (อัตรา สิบเอก)  จ านวน ๑ อัตรา   
 ๑.๑.๗ เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.๗๑๑) กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร 
(อัตรา สิบเอก)  จ านวน ๑ อัตรา   
 ๑.๑.๘ พลข ับรถ (ชกท.๖๔๐)  กองบร ิการ กรมการทหารสื ่อสาร  
(อัตรา สิบเอก)  จ านวน ๑ อัตรา   
       ๑.๒  รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหญิง  จ านวน ๕ อัตรา 
     ๑.๒.๑ เสมียนการเงิน  (ชกท.๗๓๐)  โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการ
ทหารสื่อสาร  (อัตรา  สิบเอก)  จ านวน ๑ อัตรา   
     ๑.๒.๒ เสมียน  (ชกท.๗๑๐)  โรงเรียนทหารสื ่อสาร กรมการทหาร
สื่อสาร  (อัตรา  สิบเอก)  จ านวน ๑ อัตรา 
  ๑.๒.๓ เสมียน  (ชกท.๗๑๐)  กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมการ
ทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก)  จ านวน ๑ อัตรา 
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 ๑.๒.๔ นายสิบสโมสร  (ชกท.๐๗๓)  กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร  
(อัตรา สิบเอก)  จ านวน ๑ อัตรา 
 ๑.๒.๕ เสมียน (ชกท.๗๑๐)  กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร  
(อัตรา สิบเอก)  จ านวน ๑ อัตรา   

  ๒. คุณวุฒิของผู้สมัคร 
 ๒.๑ ตามข้อ ๑.๑.๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป    จะต้องมี
ความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย  ,  สามารถขับรถยกสิ่งของได้  และต้องมีใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก   
 ๒.๒ ตามข้อ ๑.๑.๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป    จะต้องมี
ความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย , สามารถขับรถขนาดใหญ่ได้  และต้องมีใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก  
 ๒.๓ ตามข้อ ๑.๑.๘ มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป  จะต้องมี
ความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย  และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่ง   
ทางบก  
 ๒.๔ ตามข้อ ๑.๑.๓ , ๑.๑.๔ , ๑.๑.๕ , ๑.๑.๖ , ๑.๑.๗ , ๑.๒.๒ , ๑.๒.๓ , ๑.๒.๔ 
และ ๑.๒.๕   ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  หรือเทียบเท่าขึ้นไป   
 ๒.๕ ตามข้อ ๑.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สาขาบัญชี   
หรือต้องศึกษาวิชาบัญชี ๙ หน่วยกิตขึ้นไป 
 ๒.๖ ส าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ก าหนดไว้  ตามข้อ  ๒.๑ – ๒.๔  จะใช้คุณวุฒิ        
ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ เพิ่มเติมในภายหลังมิได้ 

  ๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
      ๓.๑  ต าแหน่งที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๒  ผู้สมัครบรรจุเข้ารับราชการต้องเป็น
ทหารกองหนุน  อายุไม่ต่ ากว่า  ๒๒  ปบีริบูรณ์  และไม่เกิน ๒๙ ปีบริบูรณ์  
       ๓.๒  ต าแหน่งที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๑.๓ และ ๑.๑.๘  ผู้สมัครบรรจุเข้ารับราชการต้อง
เป็นทหารกองหนุน  อายุไม่ต่ ากว่า  ๒๒ ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๒๙ ปีบริบูรณ์   
      ๓.๓  ต าแหน่งที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๑.๔ - ๑.๑.๗  ผู้สมัครบรรจุเข้ารับราชการต้องเป็น
ทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนชาย  อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๒๙ ปีบริบูรณ์  โดย
บุคคลพลเรือนชาย  แบ่งเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
    ๓.๓.๑  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจ าการแล้ว
ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคน จ าพวกที่ ๑ เท่านั้น  (งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่า 
“ไม่ได้ขนาด” และ เป็นคนจ าพวกที่ ๒ , ๓ , ๔) 
    ๓.๓.๒  ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี  
ไม่จัดอยู่ในคนจ าพวกที่ ๒  ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  และต้องมีความสูง ตั้งแต่ ๑๖๐ 
เซนติเมตร  และขนาดรอบอก  ๗๕/๗๘  เซนติเมตร  ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกาย
ของ กรมการทหารสื่อสาร วัดได้    
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      ๓.๔  ต าแหน่งที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๒ ผู้สมัครบรรจุเข้ารับราชการต้องเป็นบุคคล               
พลเรือนหญิง  อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี  และ ไม่เกิน ๒๙ ปีบริบูรณ์  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดี  มีความสูง
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร  และมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม  ตามขนาดที่คณะกรรมการ
ตรวจวัดขนาดร่างกายของ กรมการทหารสื่อสาร วัดได้ 
                         ๓.๕  งดรับบรรจุนายสิบกองหนุนที่มียศ  จ่าสิบตรี - จ่าสิบเอก  กลับเข้ารับราชการใน 
กองทัพบก  เพ่ือสงวนต าแหน่งอัตราจ่า ไว้ให้ สิบเอก ที่คงรับราชการตามแนวทางรับราชการอย่าง
ต่อเนื่องในกองทัพบก  ให้ได้เลื่อนขึ้นครองอัตราที่สูงขึ้น 
      ๓.๖  งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ ซึ่งจะต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกทหารกองประจ าการ  ตาม พ.ร.บ.  รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
      ๓.๗  ไม่อยู่ในสมณเพศ 
      ๓.๘  ส าหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา  และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ  และไม่
แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง  หากตรวจสอบพบในภายหลังแล้ว ทบ . จะถือว่า
ผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก  ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ใน
ภายหลัง  ดังนั้น ทบ. อาจจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับ
การบรรจุ ในภายหลังได้ 
      ๓.๙  ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการบรรจุสัญชาติของ         
ผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ  เป็นนายทหารสัญญาบัตรประจ าการ นายทหารประทวนประจ าการ/หรือ 
พลทหารประจ าการ  (พลอาสาสมัคร)  พ.ศ.๒๕๕๗  ซึ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยแต่บิดา  และหรือมารดา             
มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือสัญชาติอื่น ให้ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติว่าด้วยการก าหนดสัญชาติ   
      ๓.๑๐  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
      ๓.๑๑  ไม่ เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน            
ไม่สมประกอบ  หรือมีโรคอันพึงรังเกียจหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการได้   ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร  พ.ศ.๒๔๙๗ 
      ๓.๑๒  ไมเ่ป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดงีาม 
      ๓.๑๓  ไมเ่ป็นผูม้ีหนี้สินล้นพ้นตวัหรือเปน็บคุคลล้มละลายตามค าพิพากษาของศาล 
      ๓.๑๔  ไม่เป็นผูท้ี่เคยถกูให้ออกจากราชการ  เพราะมีความผดิหรอืมีมลทินหรือมัวหมอง 
      ๓.๑๕  ไมเ่ป็นผูท้ี่อยู่ในระหวา่งพักหน้าทีร่าชการ 
      ๓.๑๖  ไม่เปน็ผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาของศาลในคดอีาญา  ยกเว้นความผิด
ลหุโทษ  หรือความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
      ๓.๑๗ ไม่มีรอยสักให้เห็นอย่างชัดเจนนอกร่มผ้าเมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหาร
หรือชุดกีฬาของหน่วย (เสื้อคอวี, กางเกงกีฬาขาสั้นเหนือเข่า) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบ
ตอ่ภาพลักษณข์องทางราชการทหาร 
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      ๓.๑๘  ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง  และขนาด
ร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.๒๔๙๗  
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
      ๓.๑๙  ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกก าหนด 

  ๔. หลักฐานการรับสมัคร   ผู้สมัครเข้ารับราชการ  จะต้องแสดงความจ านง  โดยเสนอ           
ใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  จ านวน  ๖  ชุด  ดังต่อไปนี้ 
      ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตา  ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่าย
ไม่เกิน ๓ เดือน) 
      ๔.๒  ใบประกาศนียบตัร  หรือ  ใบสุทธ ิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา 
      ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูส้มัคร  ทีร่ะบุสัญชาติของ บดิา และ มารดา   
      ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา และ มารดาผู้ให้ก าเนิด  ที่ระบุสัญชาติ  บิดา  และ 
มารดา 
      ๔.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร  
      ๔.๖  ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองหนุนแล้ว  จะต้องมีส าเนาใบส าคัญทางทหาร  สด.๘  
(หนังสือส าคัญทหารกองหนุน)  ,  หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม  ,  ประวัติทหารบก  
แบบพิมพ์  ทบ. ๑๐๐ – ๐๗๕  ,  ผู้ที่ส าเร็จ  รด. ปี ๓  แล้ว  จะต้องมีส าเนา  สด.๘  หนังสือส าคัญ
ประจ าตัวแสดงวิทยฐานะจากกรมการรักษาดินแดน  และหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ 
      ๔.๗  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ จะต้อง
มีส าเนา สด.๔๓ 
      ๔.๘  รูปถา่ยหน้าตรงไมส่วมหมวก  ไม่สวมแวน่ตาด า (ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ ๖ เดือน)               
ขนาด  ๑  นิว้  จ านวน  ๓  รูป 
      ๔.๙  ใบส าคัญความเห็นของแพทย์ทหาร  และออกโดยโรงพยาบาลทหารเท่านั้น              
(แบบ ทบ. ๔๖๖ – ๖๒๐  ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน)  และหลังจากประกาศผลการสอบคัดเลือก              
ทุกขั้นตอนแล้ว  ให้ผู้ที่จะด าเนินการบรรจุด าเนินการตรวจโรคที่ โรงพยาบาลทหาร และให้ใบส าคัญ
ความเห็นของแพทย์ ระบุว่า “ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ” และหากต าแหน่งบรรจุ                 
เป็นต าแหน่งพลขับรถ  ให้ระบุเพิ่มเติมว่า “ตาไม่บอดสี” 
      ๔.๑๐  หลักฐานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง (ถ้าม)ี เชน่ 
       ๔.๑๐.๑  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตวั  ชื่อสกุล  ใบมรณะบัตรของบดิา  มารดา  
ในกรณีเสียชวีิต  (ถ้ามี) 
     ๔.๑๐.๒ หลกัฐานแสดงว่า  บดิาเป็นผู้ทีไ่ดร้ับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา                 
เข็มกลา้หาญ  หรอืเหรียญกล้าหาญ 
     ๔.๑๐.๓  หลักฐานแสดงว่า  บิดาหรือมารดา  ประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ  
ในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่  หรือบาดเจ็บถึงตาย
เพราะเหตุนั้น  ซึ่งได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับ
เงินท าขวัญ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง 



 - ๕ - 
 
     ๔.๑๐.๔  หลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการกองทัพบก 
     ๔.๑๐.๕  หลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
และลูกจา้งชัว่คราว สังกดั ทบ. 
 ๕. การขอรับสิทธิคะแนนเพิม่พิเศษ  ทัง้บุคคลชาย/หญิง 

    ๕.๑  หลักฐานแสดงว่าส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม           
การฝึกวิชาทหาร  ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร  “ชั้นปีที่  ๓  ถึง  ชั้นปีที่  ๕”  ต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดย  
“หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน” เท่านั้น  โดยเพ่ิมคะแนนให้ตามชั้นสูงสุดที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร  
ดังนี้.- 

    ๕.๑.๑  ชัน้ปีที่  ๕  หรือ  เทียบเท่า เพ่ิม  ๕  ใน  ๑๐๐  คะแนน 
    ๕.๑.๒  ชัน้ปีที่  ๔  หรือ  เทียบเท่า เพ่ิม  ๔  ใน  ๑๐๐  คะแนน 
    ๕.๑.๓  ชัน้ปีที่  ๓  หรือ  เทียบเท่า เพ่ิม  ๓  ใน  ๑๐๐  คะแนน 
 ๕.๒  หลักฐานแสดงว่าเป็น  ทหารกองหนุน   ที่เคยรับราชการกองประจ าการมาก่อน  

เพ่ิมให้  ๕  ใน  ๑๐๐  คะแนน   
 ๕.๓  หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ในสังกัด 

กองทัพบก  ซึ่งประสบอันตรายถึง  ทุพพลภาพ  ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่  หรือ  ถูกประทุษร้าย 
เพราะเหตุกระท าตามหน้าที่  หรือต้อง บาดเจ็บถึงตาย  เพราะเหตุนั้น  ซึ่ง  ได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ  
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  หรือ  ได้รับเงินค่าท าขวัญ   ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง  หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา  เข็มกล้าหาญ  หรือเหรียญกล้าหาญ  เพ่ิมให้  ๑๐  ใน  ๑๐๐  คะแนน   

 ๕.๔  หลกัฐานแสดงว่าเปน็ บุตรของทหาร  ขา้ราชการ  และลกูจ้าง  สังกดักองทัพบก            
ที่ก าลังรับราชการหรอืเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน  เว้น  ผู้ที่ถกูปลดออกจากประจ าการ
เนื่องจากมีความผิด  หรือบกพร่องตอ่หน้าที่  เพ่ิมให ้ ๒  ใน  ๑๐๐  คะแนน 

 ๕.๕  ลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างประจ า  พนกังานราชการ  สงักัด ทบ. ที่ยงัปฏิบตัิงานใน  ทบ.  
และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน  ทบ.  ตั้งแต่  ๒ ปีขึน้ไป  (เว้นเป็นผู้ทีถู่กปลดเนื่องจากมีความผิดบกพร่อง)  
เพิ่มให้  ๕  ใน  ๑๐๐  คะแนน 

 ๕.๖  หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ิม  ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่ม
คะแนนจากหลักเกณฑ์ตามข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๕ หลายข้อให้เพ่ิมคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนน
สูงสุดเพียงข้อเดียว  ยกเว้น  ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ทั้งในข้อ  ๕.๑  และ  ๕.๔  รวมกัน 

 ๕.๗  การพิจารณาคะแนนเพ่ิมพิเศษ  จะด าเนินการทั้งในการสอบรอบแรกและการ
สอบรอบที่สอง   โดยคิดฐานคะแนนของคะแนนเต็มในแต่ละการสอบ  โดยยึดถือตามอนุมัติ  ผบ .ทบ.  
ท้ายหนังสือ  ทบ.  ที่  กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖  ลง  ๒๘  พ.ย.๒๘  เรื่อง  หลักเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการ          
ใน ทบ. และหนังสือ  กพ.ทบ. ที่  กห. ๐๔๐๑/๒๖๘๙  ลง  ๑๒  ก.ย.๕๕  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ใน  ทบ. 

 ๕.๘  ส าหรับหลักฐานการขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษให้น ามาแสดงในวนัรับสมัคร 
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  ๖. ก าหนดการรบัสมัคร 
      ๖.๑  รับสมัคร  ในวันที่  ๓ – ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ในเวลาราชการ  ณ  
กรมการทหารสื่อสาร  ถนนพระราม  ๕  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
      ๖.๒  ก าหนดการสอบคดัเลือกภาคทฤษฎี  ,  ภาคปฏิบัติ  และสัมภาษณ์  ในวันที่   
๖ - ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘๐๐ 
      ๖.๓  ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ในวันที ่ ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เวลา  ๑๕๐๐ 
      ๖.๔  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ในวันที ่ ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙๐๐ 
      ๖.๕  ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย  ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๕๐๐  
พร้อมทั้งรบัฟังค าชีแ้จงการบรรจ ุ      
 
    สั่ง   ณ   วนัที่       ๑๖       มถิุนายน    พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
           (ลงชื่อ)  พล.ท. สชุาต ิ   ผ่องพุฒ ิ

                  (  สุชาติ    ผ่องพุฒิ  ) 
กกพ.สส.                               จก.สส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ก  ประกอบค าสัง่  สส.  ที่    ๒๔๓ /๒๕๖๐  ลง   ๑๖   มิ.ย.๖๐ 

เรื่อง   แต่งตัง้คณะกรรมการสอบคดัเลือกทหารกองหนนุและบุคคลพลเรือนชาย/หญิง 
                    เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อตัรา ส.อ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
                    และทดแทนการสญูเสียปงีบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

๑.  สอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนชาย  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 

ล าดับ ต าแหนง่ จ านวน คุณวฒุิของผู้สมัคร 
๑ 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 

๖ 

พลขับรถ  (ชกท.๖๔๐)   กบร.สส. 
(อัตรา ส.อ.)    
เขตดุสิต  กทม. 
 
 
พลขับรถยก  (ชกท.๖๔๒) 
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง  (อัตรา ส.อ.)    
อ าเภอกระทุ่มแบน 
จว.สมุทรสาคร 
 
 
พลขับรถกู้  (ชกท.๖๓๑) 
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง (อัตรา ส.อ.)    
อ าเภอกระทุ่มแบน 
จว.สมุทรสาคร 
 
 
นายสิบคลัง (ชกท.๕๕๑)  
กซสอ.สส.  (อัตรา ส.อ.) 
เขตบางเขน  กทม. 
เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.๗๑๑) 
กจสท.สส. (อัตรา ส.อ.) 
เขตดุสิต   กทม. 
เสมียน (ชกท.๗๑๐)  กทส.สส. 
(อัตรา  ส.อ.) 
เขตดุสิต  กทม. 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย 
- จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
  จากกรมการขนส่งทางบก 
  (รับเฉพาะทหารกองหนุน) 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  ต้องมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย 
  และสามารถขับรถยกสิ่งของได้ 
- จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
  จากกรมการขนส่งทางบก   
  (รับเฉพาะทหารกองหนุน) 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  ต้องมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย 
  และสามารถขับรถขนาดใหญ่ได้ 
- จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  
  จากกรมการขนส่งทางบก 
  (รับเฉพาะทหารกองหนุน) 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  (รับทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนชาย) 
 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  (รับทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนชาย) 
 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  (รับทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนชาย) 
 

 



- ๒- 
 
๑.  สอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนชาย  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 

ล าดับ ต าแหนง่ จ านวน คุณวฒุิของผู้สมัคร 
๗ 
 
 

๘ 
 
 
 
 

เสมียนพิมพ์ดีด  (ชกท.๗๑๑) 
กคส.สส. (อัตรา  ส.อ.)   
เขตดุสิต  กทม. 
พลสูทกรรม (ชกท.๙๔๐) 
ส.๑ พัน.๑๐๒  (อัตรา  ส.อ.) 
อ าเภอกระทุ่มแบน 
จว.สมุทรสาคร 

๑ 
 
 

๑ 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  (รับทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนชาย) 
 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  สามารถประกอบอาหารได้ 
  (รับเฉพาะทหารกองหนุน) 

 
๒.  สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหญิง  เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ 
ล าดับ ต าแหนง่ จ านวน คุณวฒุิของผู้สมัคร 

๑ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 

เสมียน  (ชกท.๗๑๐) 
(อัตรา  ส.อ.)  รร.ส.สส. 
เขตดุสิต  กทม. 
เสมียนการเงิน (ชกท.๗๓๐) 
รร.ส.สส. (อัตรา ส.อ.) 
เขตดุสิต  กทม. 
เสมียน  (ชกท.๗๑๐)  กซสอ.สส. 
(อัตรา ส.อ.)   
เขตบางเขน  กทม. 
นายสิบสโมสร (ชกท.๐๗๓) 
กบร.สส.  (อัตรา  ส.อ.)   
เขตดุสิต  กทม. 
เสมียน (ชกท.๗๑๐)  กคส.สส. 
(อัตรา ส.อ.)   
เขตดุสิต  กทม. 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  (รับเฉพาะบุคคลพลเรือนหญิง) 
 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาบัญชี 
  หรือเทียบเท่าบัญชี ๙ หน่วยกิตขึ้นไป 
  (รับเฉพาะบุคคลพลเรือนหญิง) 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  (รับเฉพาะบุคคลพลเรือนหญิง) 
 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  (รับเฉพาะบุคคลพลเรือนหญิง) 
 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  (รับเฉพาะบุคคลพลเรือนหญิง) 

 
      ตรวจถูกต้อง 
 
      (ลงชื่อ)   พ.อ.  นรณัฏฐ์   สุวรรณรงค์ 
             (  นรณัฏฐ์    สุวรรณรงค์  ) 
                      ผอ.กกพ.สส. 



 
 
 
 
 


