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ระเบียบการ 
 

สอบคัดเลอืกทหารกองหนนุ เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ 
เป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารสือ่สาร อัตรา สิบเอก 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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คํานํา 
 

  กรมการทหารสื่อสาร  มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการเป็นทหาร
กองประจําการ ในเหล่าทหาร ส่ือสาร แต่ งกายทหารบก ซึ่ งมี เ วลารับราชการเป็นทหาร 
กองประจําการไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือกําลังรับราชการเป็นทหารกองประจําการ ในเหล่าทหารส่ือสาร 
แต่งกายทหารบกซึ่งจะครบกําหนดปลดจากกองประจําการในวันท่ี ๓๐ เม.ย.๖๑ และมีเวลารับราชการ
เป็นทหารกองประจําการ ถึงวันท่ีปลดจากกองประจําการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี  
นับจาก พ.ศ. เกิด และต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพ่ือเข้ารับ
การคัดเลือกให้รับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารส่ือสาร อัตรา สิบเอก จํานวน ๕๐ ตําแหนง่ 
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน
ของโรงเรียนทหารส่ือสาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน เมื่อสําเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับ
ราชการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบกต่อไป 

  เพ่ือให้ผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการสอบครั้งนี้ กรมการทหารส่ือสาร จึงได้จัดทําระเบียบสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพ่ือ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารส่ือสาร อัตรา สิบเอก ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ขึ้นมา เพ่ือจะช่วยอํานวยความสะดวกในการเตรียมการสอบ รวมท้ังเป็นการแจ้งเตือนผู้สมัคร
สอบมิให้ไปหลงเช่ือบุคคลหนึ่งบุคคลใดท่ีแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือในการสอบได้ และหากผู้สมัครสอบ 
พบเห็นพฤติกรรมใด ๆ ท่ีส่อไปในทางทุจริตหรือประสงค์จะให้ข้อมูลใดท่ีเป็นประโยชนใ์นการดาํเนนิสอบ
คัดเลือก โปรดแจ้งไปท่ี กองกําลังพล กรมการทหารส่ือสาร เลขท่ี ๑๔๙ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ในวันและเวลา
ราชการ 
 
 
         กรมการทหารสื่อสาร 
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ระเบียบสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  
เหล่าทหารสื่อสาร อัตรา สิบเอก ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
 

 ขอให้ผู้สมัครสอบอ่านระเบียบการให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติ ตามลําดับข้อให้
ครบถ้วน เพ่ือเป็นประโยชนต่อท่านในการสมัครและเตรียมการสอบ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ความมุ่งหมาย 
 กองทัพบก โดยกรมการทหารส่ือสาร มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการเปน็
ทหารกองประจําการ ในเหล่าทหารส่ือสาร แต่งกายทหารบก ซึ่งมีเวลารับราชการเป็นทหาร 
กองประจําการไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือกําลังรับราชการเป็นทหารกองประจําการ ในเหล่าทหารส่ือสาร 
แต่งกายทหารบก ซึ่งจะครบกําหนดปลดจากกองประจําการในวันท่ี ๓๐ เม.ย.๖๑ และมีเวลารับราชการ
เป็นทหารกองประจําการ ถึงวันท่ีปลดจากกองประจําการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกให้รับ
ราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารส่ือสาร อัตรา สิบเอก จํานวน ๕๐ ตําแหน่ง เพ่ือบรรจุเข้ารับ
ราชการ ในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบกต่อไป 

ข้อ ๒  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก   
 ๒.๑ เป็นทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการ ในเหล่าทหารส่ือสาร แต่งกาย
ทหารบก ซึ่งมีเวลารับราชการเป็นทหารกองประจําการไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือกําลังรับราชการเป็นทหาร
กองประจําการ ในเหล่าทหารส่ือสาร แต่งกายทหารบก ซึ่งจะครบกําหนดปลดจากกองประจําการ ใน
ห้วงวันท่ี ๓๐ เมษายน ถึง ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และมีเวลารับราชการเป็นทหารกองประจําการ ถึง
วันท่ีปลดจากกองประจําการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 ๒.๒ มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี  โดยนับอายุจากปี พ.ศ. เกิด (การคิดอายุ พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย  
พ.ศ.เกิด) โดยรับสมัครผู้ท่ีเกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
 ๒.๓ งดรับสมัครทหารกองหนุนท่ีสําเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี ๓ (รด. ปี.๓) ขึ้นไป 
 ๒.๔ งดรับสมัครทหารกองประจําการท่ีจะครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ในห้วงวันท่ี  
๓๐ เมษายน ถึง ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และได้ร้องขอรับราชการเป็นทหารกองประจําการต่อ 
 ๒.๕ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาท่ี
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง และไม่รับสมัครผู้ท่ีรอ
หลักฐานผลการศึกษาหรือคุณวุฒิ หรือผู้ท่ีไม่มีหลักฐานผลการศึกษาหรือคุณวุฒิ 
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 ๒.๖ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคท่ีขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะท่าทาง 
และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๗ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๘ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดย
การเกิดก็ได้ 
 ๒.๙ เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ท่ีมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา 
 ๒.๑๑ ไม่อยู่ในสมณเพศ 
 ๒.๑๒ ไม่เป็นผู้ท่ีเคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 
ยกเว้นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรืออยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดี 
 ๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยา
เสพติด 
 ๒.๑๔ ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ 
 ๒.๑๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 
 ๒.๑๖ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน 
 ๒.๑๗ ไม่มีรอยสักให้เห็นอยางชัดเจนนอกร่มผ้าเมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารหรือชุดกีฬาของ
หน่วย(เส้ือคอวี, กางเกงกีฬาขาส้ันเหนือเข่า) หรือมีรอยสักท่ีมีลักษณะท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
ทางราชการทหาร 
 ๒.๑๘ ไม่มีตําหนิหรือแผลเป็นท่ีดูน่าเกลียดท่ีสังเกตเห็นได้ชัดเจนเมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบ
ทหาร 
 ๒.๑๙ ไม่มีร่องรอยการเจาะหู 

ข้อ ๓  ข้อกําหนด 
 ๓.๑ ผู้ท่ีมีคุณวุฒิสูงกว่าท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๒.๕ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ท่ีสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์
ตามคุณวุฒิท่ีตนมีอยู่ไม่ได้ 
 ๓.๒ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ตําแหน่ง ประจํา กรมการทหารส่ือสาร ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับยศ สิบตรี ซึ่งจะได้รับ
เงินเดือนรวมค่าครองชีพช่ัวคราวเป็นเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท/เดือน และได้รับเครื่องแต่งกาย
ตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
 ๓.๓ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ ๓.๒ แล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน
ของโรงเรียนทหารส่ือสาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน หลังจากสําเร็จการฝึกอบรมแล้ว ต้อง 
ปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก ตามผลการฝึกอบรม กรณีไม่สําเร็จการฝึกอบรม 
กองทัพบกจะดําเนินการตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะดําเนินการให้ออกจาก
ราชการได้ 
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 ๓.๔ หากตรวจพบภายหลังว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร หรือคําส่ัง 
ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิ์ยกเลิก
การบรรจุเข้ารับราชการ พร้อมกับดําเนินคดีและเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้ 

ข้อ ๔  หลักฐานประกอบการรับสมัคร  
 ให้ย่ืนเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริง พร้อมถ่ายสําเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ ขนาด  
เอ ๔ อย่างละ ๖ ฉบับ โดยผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองตนเองว่า สําเนาถูกต้อง แล้วลงช่ือกํากับไว้  
เมื่อกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแล้ว จะส่งฉบับจริงให้กลับคืนและเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉพาะ
ฉบับสําเนาเท่านั้น โดยย่ืนหลักฐานด้วยตนเอง 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
สําเร็จการศึกษาไม่เกินวันท่ีปิดรับสมัครเท่านั้น) 
 ๔.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา กรณีนามสกุลบิดาและมารดาไม่ตรงกัน  
ต้องแนบสูติบัตรของผู้สมัครเพ่ือยืนยัน หรือให้อําเภอรับรองว่า เป็นบิดาและมารดาของผู้สมัครจริง 
 ๔.๔ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร  
 ๔.๕ หนังสือสําคัญ สด.๓ หรือ สด.๘  และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดท่ีเคย
รับราชการ (กรณียังไม่มี สด.๘ ให้หน่วยต้นสังกัดรับรองว่ารับราชการในกองประจําการ ในปีใด  
ผลัดใด ตั้งแต่เม่ือใด และปลดประจําการเม่ือใด มาแสดง และต้องมี สด.๓ มาแสดงด้วย) 
 ๔.๖ ใบสําคัญความเห็นของแพทย์ทหาร (แบบ ทบ.๔๖๖-๖๒๐) และออกโดยโรงพยาบาลทหาร
เท่านั้น และมีผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน (หลังจากประกาศผลการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอนแล้ว ให้ผู้ท่ีจะ
ดําเนินการบรรจุดําเนินการตรวจโรคท่ี โรงพยาบาลทหาร และให้ใบสําคัญความเห็นของแพทย์ ระบุว่า 
“ไม่เป็นโรคท่ีขัดต่อการรับราชการทหาร ”) 
 ๔.๗ หลักฐานอ่ืน เช่น การเปล่ียนช่ือ – สกุล 
 ๔.๘ หลักฐานตามข้อ ๔.๒ – ๔.๗ ถ่ายสําเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ ขนาด เอ ๔ อย่างละ  
๖ ฉบับ และนําฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครด้วย ท้ังนี้ สําเนาเอกสารต่าง ๆ จะต้องชัดเจน ไม่
เลือนราง หรือมีร่องรอยขูดลบขีดฆ่า 
 ๔.๙ รายละเอียดเพ่ิมเติมตรวจสอบทางเว็บไซต์กรมการทหารส่ือสาร http://signal.rta.mi.th 
หรือ FACEBOOK : กรมการทหารสื่อสาร หรือโทรศัพท์สอบถามท่ี กองกําลังพล กรมการทหารส่ือสาร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ 

ข้อ ๕  การขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษ  
 ๕.๑ หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา ในสังกัดกองทัพบก ซึ่ง
ประสบอันตรายถึง ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตาม
หน้าท่ี หรือต้อง บาดเจ็บถึงตาย เพราะเหตุนั้น ซึ่ง ได้รับบําเหน็จบํานาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือ ได้รับเงินค่าทําขวัญ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทําขวัญ
ข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือ 
เหรียญกล้าหาญ เพ่ิมให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 
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 ๕.๒ หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัดกองทัพบก ท่ีกําลังรับ
ราชการหรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน เว้น ผู้ท่ีถูกปลดออกจากประจําการเนื่องจากมี
ความผิด หรือบกพร่องต่อหน้าท่ี เพ่ิมให้ ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน 
 ๕.๓ หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ิม ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพ่ิมคะแนนจาก
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ หลายข้อให้เพ่ิมคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อท่ีได้รับคะแนนสูงสุด
เพียงข้อเดียว  
 ๕.๔ การพิจารณาคะแนนเพ่ิมพิเศษ จะดําเนินการท้ังในการสอบรอบแรกและการสอบรอบท่ีสอง 
ซึ่งคิดตามฐานคะแนนของคะแนนเต็มในแต่ละการสอบ โดยยึดถือตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารบก ท้าย
หนังสือ ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๘ พ.ย.๒๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. 
และหนังสือ กพ.ทบ. ท่ี กห. ๐๔๐๑/๒๖๘๙ ลง ๑๒ ก.ย.๕๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. 
 ๕.๕ หลักฐานการขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษ ให้นํามาแสดงในวันรับสมัคร 

ข้อ ๖  กําหนดการรับสมัครและการสมัครสอบ 
 ๖.๑ กําหนดการรับสมัคร  
  ๖.๑.๑ ตั้งแต่วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ เฉพาะ
วันทําการ 
  ๖.๑.๒ สถานท่ีรับสมัคร ช้ันล่าง อาคารโรงนอน หมวด ๔ กองร้อยบริการ กองบริการ 
กรมการทหารส่ือสาร เลขท่ี ๑๔๙ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ และไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การสมัครใด ๆ ท้ังส้ิน 
 ๖.๒ การสมัครสอบ 
  ๖.๒.๑ เขียนใบสมัครสอบให้ถูกต้องและชัดเจน ตามแบบตัวอย่างท่ีหน่วยรับสมัครติดไว้ 
และหลักฐานท่ีนํามาใช้สมัครสอบต้องเป็นหลักฐานท่ีเป็นจริง ถ้าหากตรวจพบว่าหลักฐานเป็นเท็จ 
จะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด 
  ๖.๒.๒ ให้ตรวจสอบความถกูตอ้งของใบสมัครสอบกับเจ้าหนา้ท่ีรับสมัครก่อนย่ืนหลักฐานใบ
สมัครสอบ 
  ๖.๒.๓ ย่ืนหลักฐานให้กับเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เพ่ือออกบัตรประจําตัวสอบ 
  ๖.๒.๔ ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจําตัวสอบ พร้อมกับรับเอกสารประกอบการ
สมัครสอบฉบับจริงคืน (กรรมการรับสมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับสําเนาไว้เป็นหลักฐาน) 
  ๖.๒.๕ เมื่อได้รับบัตรประจําตัวสอบแล้ว ต้องจดจําหมายเลขประจําตัวสอบ และนําบัตร
ประจําตัวสอบติดตวัตลอดในห้วงการสอบ ถ้าไม่มีบัตรประจําตัวสอบไปแสดงต่อคณะกรรมการ “จะไม่
มีสิทธิ์เข้าสอบ” 
  ๖.๒.๖ ตรวจสอบเอกสารฉบับจริงอีกครั้ง หากยังไม่ได้รับคืนให้ติดตามสอบถามกับ
กรรมการรับสมัครสอบในวันนั้น หากมีเอกสารสําคัญสูญหายไป คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบ 
  ๖.๒.๗ กรณีทําบัตรประจําตัวสอบหาย ให้แจ้งความท่ีสถานีตํารวจ เพ่ือขอสําเนาบันทึก
ประจําวันเรื่องเอกสารสูญหาย มาใช้ประกอบกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําหรับย่ืนคําร้องต่อ
คณะกรรมการเพ่ือออกบัตรแทน โดยย่ืนคําร้องท่ี กองกําลังพล กรมการทหารส่ือสาร  
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  ๖.๒.๘ การแต่งกาย  
   ๖.๒.๘.๑ ต้องแต่งกายชุดสุภาพ (เส้ือเช้ิตคอปก, กางเกงสแล็คขายาว, รองเท้าหุ้มส้น 
กรณียังไม่ปลดประจําการแต่งกายชุดเครื่องแบบ งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ, เส้ือยืดคอกลม, กางเกง
ยีนส์) มิฉะนั้น จะไม่พิจารณารับสมัครสอบ ยกเว้นขั้นตอนการตรวจวัดขนาดร่างกาย ให้แต่งกายตามท่ี
กําหนด 
   ๖.๒.๘.๒ ผู้สมัคร ต้องนําเสื้อยืดคอวีแขนสั้นท่ีมีขนาดพอดีกับขนาดร่างกาย และ
กางเกงกีฬาขาสั้นเหนือเข่า เพ่ือใช้เปลี่ยนก่อนการเข้าวัดขนาดร่างกาย 

ข้อ ๗  การสอบคัดเลือกภาควิชาการ  
 ๗.๑ สถานท่ีสอบ โรงเรียนทหารส่ือสาร กรมการทหารส่ือสาร ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  
 ๗.๒ วัน เวลา ท่ีสอบ วันอังคารท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ๗.๒.๑ รายงานตัวและแสดงหลักฐานของผู้สมัคร เวลา ๐๗๐๐ - ๐๘๐๐   
  ๗.๒.๒ สอบภาควิชาการ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐ 
 ๗.๓  สอบภาควิชาการ 
  ๗.๓.๑ วิชาท่ัวไป (พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
   ๗.๓.๑.๑ วิชาคณิตศาสตร์ 
   ๗.๓.๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ 
   ๗.๓.๑.๓ วิชาภาษาไทย 
   ๗.๓.๑.๔ วิชาความรู้ท่ัวไป 
  ๗.๓.๒ วิชาทหารสื่อสาร 
   - ขอบเขตการสอบความรู้การฝึกทหารใหม่และการฝึกตามหน้าท่ี 
 ๗.๔ การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ 
  ๗.๔.๑ ตรวจสอบท่ีนั่งสอบท่ีระบุในบัตรประจําตัวสอบ 
  ๗.๔.๒ การแต่งกาย ต้องแต่งกายชุดสุภาพ (เส้ือเช้ิตคอปก, กางเกงสแล็คขายาว, รองเท้า
หุ้มส้น กรณียังไม่ปลดประจําการแต่งกายชุดเครื่องแบบ งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ, เส้ือยืดคอกลม, 
กางเกงยีนส์) มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ  
  ๗.๔.๓ ให้นําอุปกรณ์เครื่องเขียน มาใช้ทําข้อสอบด้วย 
 ๗.๕ การเข้าห้องสอบ 
  ๗.๕.๑ เวลา ๐๗๐๐ ให้พร้อมท่ี โรงเรียนทหารส่ือสาร กรมการทหารส่ือสาร โดยเข้าแถว
เรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ หรือปฏิบัติตามคําช้ีแจงจากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี 
  ๗.๕.๒ ห้าม นําอุปกรณ์ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น เครื่องคิดเลข, นาฬิกาท่ีเป็นเครื่อง
คิดเลข, โทรศัพท์มือถือ, นาฬิกาอัจฉริยะ (SMART WATCH), เพจเจอร์ หรือเครื่องมือส่ือสารทุกชนิด 
เข้าไปในห้องสอบ โดยเด็ดขาด 
  ๗.๕.๓ กรรมการควบคุมการสอบจะเรียกเข้าห้องสอบตามลําดับ ให้นั่งตามผังท่ีนั่งสอบ 
และผู้สมัครสอบจะตอ้งเตรียม “บัตรประจําตัวสอบ” และ “บัตรประจําตัวประชาชน” ไว้รับตรวจด้วย 



- ๖ - 
 

  ๗.๕.๔ เมื่อแจกปัญหาสอบและใบคําตอบแล้ว ห้ามเปิดปัญหาสอบก่อนท่ีกรรมการหรือ
เจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบสั่งหรืออนุญาตให้เปิดได้ หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติใด ๆ ให้ยกมือถาม
กรรมการจัดการสอบ 
  ๗.๕.๕ เมื่อเริ่มทําข้อสอบแล้ว ไม่อนุญาต ให้ผู้มาสายเข้าห้องสอบทุกกรณี และผู้ท่ีเข้าสอบ
ต้องอยู่ในห้องสอบจนครบตามเวลาท่ีกําหนด จะออกจากห้องสอบก่อนเวลาไม่ได้ 
  ๗.๕.๖ ห้ามนั่งผิดจากหมายเลขท่ีนั่งสอบของตนเอง หรือลงหมายเลขประจําตัวสอบในท่ี
ไม่ใช่หมายเลขประจําตัวของตนเองในกระดาษปัญหาสอบ และกระดาษคําตอบ มิฉะนั้น จะถือว่ามี
เจตนาทุจริตในการสอบ 
  ๗.๕.๗ ห้ามแสดงพฤติกรรมท่ีอาจจะส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี 
 ๗.๖ เม่ือหมดเวลาสอบ ให้วางกระดาษปัญหาสอบและกระดาษคําตอบไว้บนโต๊ะท่ีนั่งสอบ ห้าม
นําออกจากห้องสอบเป็นอันขาด มิฉะนั้น จะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ 

ข้อ ๘  กําหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) 
 วันท่ี ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๕๐๐ โดยปิดประกาศ ณ ช้ันล่าง อาคารกองบัญชาการ
กรมการทหาร ส่ื อสา ร  และ เ ว็ บ ไซต์ ก รมกา รทหาร ส่ื อสา ร  http://signal.rta.mi.th ห รื อ  
FACEBOOK : กรมการทหารสื่อสาร หรือโทรศัพท์สอบถามท่ี กองกําลังพล กรมการทหารส่ือสาร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ 

ข้อ ๙  การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ (รอบสอง) 
 ผู้ท่ีมีรายช่ือในประกาศผลการสอบผ่านภาควชิาการ (รอบแรก) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบ 
ในขั้นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และขั้นสอบสัมภาษณ์ โดยผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบให้ครบท้ัง
สองขั้นตอน หากไม่ดําเนินการตามท่ีกําหนดแล้วจะมีผลการสอบเป็น “ไม่ผ่านการสอบ” 
 ๙.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
  ๙.๑.๑ วันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ อาคารโรงพลศึกษา กรมการ
ทหารส่ือสาร  
  ๙.๑.๒ การแต่งกาย ชุดกีฬาเส้ือยืดคอวีแขนส้ันท่ีมีขนาดพอดีกบัขนาดร่างกาย กางเกงกีฬา
ขาส้ันเหนือเข่า รองเท้ากีฬาผ้าใบ  
  ๙.๑.๓ ท่าท่ีใช้ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีดังนี้ 
   - ท่าดันพ้ืน (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
ไม่ผ่านการสอบท้ังหมด ถึงแม้ผลการสอบภาควิชาการจะได้คะแนนดี 
 ๙.๒ การสอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)  
  ๙.๒.๑ ห้วงวันท่ี ๑๒ – ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐ ณ โรงเรียนทหาร
ส่ือสาร กรมการทหารส่ือสาร เพ่ือทดสอบบุคลิกภาพ ทัศนคติ ท่วงทีวาจา และไหวพริบเชาว์ปัญญา   
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  ๙.๒.๒ การแต่งกาย ต้องแต่งกายชุดสุภาพ (เส้ือเช้ิตคอปก, กางเกงสแล็คขายาว, รองเท้า
หุ้มส้น กรณียังไม่ปลดประจําการแต่งกายชุดเครื่องแบบ งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ, เส้ือยืดคอกลม, 
กางเกงยีนส์) มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อ ๑๐  การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 
 ๑๐.๑ วันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๕๐๐ โดยปิดประกาศ ณ ช้ันล่าง อาคาร
กองบัญชาการกรมการทหารส่ือสาร และเว็บไซต์กรมการทหารส่ือสาร http://signal.rta.mi.th หรือ 
FACEBOOK : กรมการทหารสื่อสาร หรือโทรศัพท์สอบถามท่ี กองกําลังพล กรมการทหารส่ือสาร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ 
 ๑๐.๒ ผู้ท่ีสอบภาควิชาการได้คะแนนรวมสูงสุด และผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
และสอบสัมภาษณ์ (รอบสอง) ทุกขั้นตอน จํานวน ๕๐ นาย จะได้รับการประกาศรายช่ือเพ่ือเข้ารับ
ราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก  รับเงินเดอืน ป.๑ ช้ัน ๑๓.๕ และเข้ารับการฝึกอบรม และ
จะประกาศรายช่ือบุคคลสํารองไว้อีก จํานวน ๑๐ นาย 

ข้อ ๑๑  การดําเนินการเม่ือประกาศผลสอบ 
 ๑๑.๑ เมื่อประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) แล้ว หากผู้สมัครสอบไม่เข้ารับการทดสอบใน
ขั้นต่อไป ถือว่าสละสิทธิ์การสอบ 
 ๑๑.๒ เมื่อประกาศผลสอบรอบสุดท้ายแล้ว หากผู้สมัครสอบไม่มารายงานตวัตามวนัเวลาท่ีกาํหนด 
ถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ และจะเรียกบุคคลอะไหล่ลําดับแรกเข้ามารายงานตัวเพ่ือบรรจุ
เข้ารับราชการแทน 
 ๑๑.๓ บุคคลอะไหล่ ให้ติดต่อแจ้งยืนยันรับทราบผลการจัดลําดับบุคคลอะไหล่ไว้ดว้ย หากมีบุคคล
จริงสละสิทธิ์ กรมการทหารส่ือสารจะแจ้งให้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุทดแทนทันที 

ข้อ ๑๒  การรายงานตัวและทําสัญญา 
 ๑๒.๑ รายงานตัวและทําสัญญา ณ โรงเรียนทหารส่ือสาร กรมการทหารส่ือสาร เลขท่ี ๑๔๙ ถนน
พระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ในวันท่ี ๑๙ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ 
 ๑๒.๒ ผู้ท่ีไม่มารายงานตัวและทําสัญญาในวันและเวลาท่ีกําหนด ถือว่าสละสิทธิ์  

ข้อ ๑๓. การคํ้าประกัน 
 ๑๓.๑ ผู้ค้ําประกัน ต้องเป็นข้าราชการประจํา ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการทหาร ตํารวจ 
ประจําการ ช้ันยศตั้งแต่ ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี หรือร้อยตํารวจตรี ขึ้นไป 
 ๑๓.๒ อายุของผู้ค้ําประกัน ต้องไม่เกิน ๕๔ ปี ( นับตามปี พ.ศ. เกิด ) 
 ๑๓.๓ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ไม่สามารถ 
คํ้าประกันได้ 
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คําแนะนําเพ่ิมเตมิและข้อพึงระมัดระวัง 
 
 ผู้สมัครสอบต้องอ่านคําแนะนําให้เข้าใจ ซึ่งจะช่วยในการเตรียมการให้แก่ท่านมิให้เสียสิทธิ์ในการ
สมัครสอบ 
 ๑. เอกสารท่ีต้องใช้เวลาในการเตรียมการ “ให้รีบติดต่อดําเนินการแต่เนิ่น” 
 ๒. ผู้ท่ีรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีหนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา จะได้รับขั้นเงินเดือน
เพ่ิม ในการบรรจุเข้ารับราชการ จํานวน ๐.๕ ขั้น (เป็น ระดับ ป.๑ ช้ัน ๑๔)  
 ๓. การไปติดต่อสถานท่ีราชการต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้น จะไม่พิจารณารับสมัครสอบ
หรือไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ, เส้ือยืดคอกลม, กางเกงยีนส์)  
 ๔. อย่าใช้เอกสารหรือหลักฐานเท็จ ถ้าตรวจสอบพบจะต้องถูกดําเนินคดีอาญาจนถึงท่ีสุด 
 ๕. คณะกรรมการจะรับไว้เฉพาะเอกสารสําเนาเท่านั้น (แต่จะขอตรวจเอกสารฉบับจริง
ประกอบการรับสมัคร) 
 ๖. บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบ จะต้องนําไปแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอนท่ีมีการสอบ 
 ๗. ควรเตรียมการเรื่องเวลาท่ีใช้ในการเดินทางมาเขา้รับการสอบ รวมท้ังการสํารวจการเดนิทางมา
สถานท่ีสอบ เนื่องจาก กรมการทหารส่ือสาร มีท่ีตั้งอยู่ในใจกลางเมือง จําเป็นต้องเผ่ือเวลาสําหรับ
เดินทางไว้แต่เนิ่น รวมท้ังความไม่คุ้นเคยสถานท่ีและการเดินทาง ตลอดจนสภาพการจราจรท่ีหนาแน่น 
อาจทําให้เดินทางมาเข้ารับการสอบไม่ทัน 
 ๘. การดําเนินการสอบ เป็นการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการของกรมการทหารส่ือสาร ซึ่ง
จะเป็นการตรวจสอบการดําเนินงานซึ่งกันและกัน ดังนั้น อย่าหลงเช่ือคําแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถ
ช่วยเหลือในการสอบ และหากพบว่ามีผู้แอบอ้างเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าว สามารถร้องเรียนมาท่ี  
กองกําลังพล กรมการทหารส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ได้ใน
เวลาราชการ 
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กําหนดการรับสมัครทหารกองหนุนเพ่ือสอบคัดเลือกให้เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  

เหล่าทหารสือ่สาร อัตรา สบิเอก สําหรับบรรจุลงในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
 

วันท่ี เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ
๒๖ ก.พ.๖๑ 

ถึง 
๒ มี.ค.๖๑ 

๐๙๐๐ 
ถึง 

๑๖๐๐ 

เปิดรับสมคัร เฉพาะวนัทําการ ช้ันล่าง อาคารหมวด ๔ 
กองร้อยบริการ  
กองบริการ กรมการ
ทหารส่ือสาร 

๖ มี.ค.๖๑ ๐๗๐๐ 
ถึง 

๑๖๐๐ 

- รายงานตัว 
- สอบภาควิชาการ (๕ วชิา คือ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, 
  ภาษาไทย, ความรู้ท่ัวไป  และวิชาทหารส่ือสาร)   

โรงเรียนทหารส่ือสาร  
กรมการทหารส่ือสาร   

๘ มี.ค.๖๑ ๑๕๐๐ - ประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) 
  จํานวน ๑๐๐ นาย  

ช้ันล่าง อาคาร
กองบญัชาการ 
กรมการทหารส่ือสาร 

๙ มี.ค.๖๑ 
 

๐๙๐๐ 
ถึง 

๑๒๐๐ 

- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อาคารโรงพลศึกษา 
กรมการทหารส่ือสาร 

๑๒ – ๑๓ มี.ค.๖๑ 
 

๐๘๓๐ 
ถึง 

๑๖๐๐ 

- การสอบสัมภาษณ์ โรงเรียนทหารส่ือสาร 
กรมการทหารส่ือสาร 

๑๖ มี.ค.๖๑ 
 

๑๕๐๐ - ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย  
  จํานวน ๕๐ นาย (บุคคลอะไหล่ จํานวน ๑๐ นาย) 

ช้ันล่าง อาคาร
กองบญัชาการ 
กรมการทหารส่ือสาร 

๑๙ - ๒๐ ม.ีค.๖๑ 
 

๐๘๓๐ - ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและทําสัญญา 
- หากตวัจรงิสละสิทธิ์ กรมการทหารส่ือสาร จะเรียกบคุคล
อะไหล่ตามลําดับเพ่ือบรรจุทดแทน 

โรงเรียนทหารส่ือสาร 
กรมการทหารส่ือสาร 
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ท่ี  กห  ๐๔๔๒/                      กรมการทหารส่ือสาร 
                ๑๔๙ ถนนพระราม ๕ 
                 เขตดุสิต 
                 กรุงเทพมหานคร  
                 ๑๐๓๐๐ 

 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า ....................................................... หมายเลขประจําตัว 
................................ สังกัด กรมการทหารส่ือสาร เข้ารับราชการเมื่อวันท่ี .................................  
และครบกําหนดปลดประจําการ เป็นกองหนุน ช้ันท่ี ๑ ประเภทท่ี ๑ ตั้งแต่วันท่ี .....................................  
มีเวลารับราชการเป็นทหารกองประจําการ ............ (ระบุ จํานวนปี/จํานวนเดือน) และมิได้ร้องขอเข้า 
รับราชการเป็นทหารกองประจําการต่อ ซึ่งระหว่างรับราชการ เป็นผู้ท่ีมี 
  ๑. มีความประพฤต ิ    เรียบร้อย 
  ๒. มีความรู้ ความสามารถ   ดี 
  ๓. มีระเบียบ วินัย      ดี 
  ๔. ความผิดทางวินัย และทางคดีอาญา  ไม่มี 
  ๕. มีสุขภาพ      แข็งแรง 
 
    ให้ไว้   ณ   วันท่ี  .................................  พุทธศักราช  ๒๕๕๘ 
 
        (ลงช่ือ) ...........................................  

           (........................................) 
        ตําแหน่ง       (ผู้บังคับหน่วย) 
 
 
 
 
ช่ือหน่วย ............................................................  
หมายเลขโทรศัพท์ ..............................................  
 

-  ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา  - 


