
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ระเบียบการ 
สอบคัดเลือกทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ 
จากทหารกองประจ าการ หรือนักศึกษาวิชาทหาร 
ที่ส าเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ ถึง ชั้นปีที่ ๕  

เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ของกองทัพบก  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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ค าน า 
 

  กรมการทหารสื่อสาร  มีความประสงค์เปิดรับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ 
ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจ าการ หรือก าลังรับราชการเป็นทหารกองประจ าการและจะครบ
ก าหนดปลดจากกองประจ าการในวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๒ หรือเป็นทหารกองหนุน จากการเป็นนักศึกษาวิชา
ทหารที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีที่ ๓ ถึง ช้ันปีที่ ๕ โดยมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับจาก พ.ศ. เกิด และ
ต้องส า เ ร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ,  ช่างไฟฟ้าก าลัง,  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับราชการเป็นนายทหาร
ประทวน อัตรา สิบเอก จ านวน ๓๐ ต าแหน่ง เพื่อบรรจเุข้ารับราชการ ตั้งแต ่๑ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
และเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะส้ันของโรงเรียนทหารส่ือสาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน  
เมื่อส าเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบกต่อไป 

  เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการสอบคร้ังนี้ กรมการทหารส่ือสาร จึงได้จัดท าระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนที่มี
คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะจากทหารกองประจ าการ หรือนักศึกษาวิชาทหารที่ส าเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ ๓ 
ถึง ช้ันปีที่ ๕ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้นมา 
เพื่อจะช่วยอ านวยความสะดวกในการเตรียมการสอบ รวมทั้ งเป็นการแจ้งเตือนผู้สมัครสอบมิให้ไป
หลงเช่ือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือในการสอบได้ และหากผู้สมัครสอบพบเห็น
พฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประสงค์จะให้ข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ในการด าเนิน สอบ
คัดเลือก โปรดแจ้งไปที่ กองก าลังพล กรมการทหารส่ือสาร เลขที่ ๑๔๙ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ในวันและเวลา
ราชการ 
 
 
         กรมการทหารสื่อสาร 

   
 



 
 

ระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะจากทหารกองประจ าการ 
หรือนักศึกษาวิชาทหารที่ส าเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปท่ี ๓ ถึง ช้ันปีท่ี ๕  

เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ของกองทัพบก  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 

 ขอให้ผู้สมัครสอบอ่านระเบียบการให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติ ตามล าดับข้อให้
ครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชนต่อท่านในการสมัครและเตรียมการสอบ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ความมุ่งหมาย 
 กองทัพบก โดยกรมการทหารส่ือสาร มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิ 
วิชาชีพเฉพาะ ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจ าการ หรือก าลังรับราชการเป็นทหารกองประจ าการ
และจะครบก าหนดปลดจากกองประจ าการในวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๒ หรือเป็นทหารกองหนุน จากการเป็น
นักศึกษาวิชาทหารที่ส าเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ ๓ ถึง ช้ันปีที่ ๕ เข้ารับการคัดเลือกให้รับราชการเป็น
นายทหารประทวน อัตรา สิบเอก จ านวน ๓๐ ต าแหน่ง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในหน่วยต่าง ๆ ของ
กองทัพบกต่อไป 

ข้อ ๒  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก   
  ๒.๑ เป็นทหารกองหนุน ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  ๒.๑.๑ เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (ไม่จ ากัดจ านวนปีที่
รับราชการเป็นทหารกองประจ าการ และไม่จ ากัด เหล่าทัพ เหล่า และสังกัด) หรือ 
  ๒.๑.๒ ก าลังรับราชการเป็นทหารกองประจ าการ ซึ่งจะครบก าหนดปลดจากกองประจ าการ
ในวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๒ (ไม่จ ากัดจ านวนปีที่รับราชการเป็นทหารกองประจ าการ และไม่จ ากัด เหล่าทัพ 
เหล่า และสังกัด) หรือ 
  ๒.๑.๓ เป็นทหารกองหนุน จากการเป็นนักศึกษาวิชาทหารที่ส าเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปที่ 
๓ ถึง ๕  

๒.๒ มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี  โดยนับอายุจากปี พ.ศ. เกิด (การคิดอายุ พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.
เกิด)  โดยรับสมัครผู้ที่เกิดตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๓๗ 
  ๒.๓ งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก
ทหารกองประจ าการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  
  ๒.๔ งดรับสมัครทหารกองประจ าการที่จะครบก าหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ในห้วงวันที่  
๓๐ เมษายน ถึง ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และได้ร้องขอรับราชการเป็นทหารกองประจ าการต่อ 
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  ๒.๕ ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เฉพาะสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้าก าลัง, 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  จากสถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) , ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง และไม่รับสมัครผู้ที่รอหลักฐานผลการศึกษาหรือ
คุณวุฒิ หรือผู้ท่ีไม่มีหลักฐานผลการศึกษาหรือคุณวุฒิ 
 ๒.๖ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะท่าทาง 
และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.๗ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคั บ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งต้ังยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.๘ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดย
การเกิดก็ได ้
 ๒.๙ เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษา 
 ๒.๑๑ ไม่อยู่ในสมณเพศ 
 ๒.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
ยกเว้นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดี 
 ๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยา
เสพติด 
 ๒.๑๔ ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ 
 ๒.๑๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 
 ๒.๑๖ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน 
 ๒.๑๗ ไม่มีรอยสักให้เห็นอย่างชัดเจนนอกร่มผ้าเมื่อแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบทหารหรือชุดกีฬาของ
หน่วย (เส้ือยืดแขนส้ันคอวี, กางเกงกีฬาขาส้ันเหนือเข่า) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของทางราชการทหาร 
 ๒.๑๘ ไม่มีต าหนิหรือแผลเป็นที่ดูน่าเกลียดที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเมื่อแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบ
ทหาร 
 ๒.๑๙ ไม่มีร่องรอยการเจาะหูที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือมีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของทางราชการทหาร 

ข้อ ๓  ข้อก าหนด 
 ๓.๑ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒.๕ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธ์ิ
ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ 
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 ๓.๒ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ต าแหน่ง ประจ า กรมการทหารส่ือสาร ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้รับยศ สิบตรี ซึ่งจะได้รับ
เงินเดือนรวมค่าครองชีพช่ัวคราวเป็นเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท/เดือน และได้รับเคร่ืองแต่งกาย
ตามที่กองทัพบกก าหนด 
 ๓.๓ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ ๓.๒ แล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน
ของโรงเรียนทหารส่ือสาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน หลังจากส าเร็จการฝึกอบรมแล้ว ต้อง 
ปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก ตามผลการฝึกอบรม กรณีไม่ส าเร็จการฝึกอบรม 
กองทัพบกจะด าเนินการตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะด าเนินการให้ออกจาก
ราชการได ้
 ๓.๔ หากตรวจพบภายหลังว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร หรือค าส่ัง 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธ์ิยกเลิก
การบรรจุเข้ารับราชการ พร้อมกับด าเนินคดีและเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้ 

ข้อ ๔  หลักฐานประกอบการรับสมัคร  
 ให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ ขนาด  
เอ ๔ อย่างละ ๖ ฉบับ โดยผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองตนเองว่า ส าเนาถูกต้อง แล้วลงช่ือก ากับไว้  
เมื่อกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแล้ว จะส่งฉบับจริงให้กลับคืนและเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉพาะ
ฉบับส าเนาเท่านั้น โดยยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ดังนี้ 
 ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๖ รูป และ ขนาด ๑ นิ้ว 
จ านวน ๖ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) 
 ๔.๒ หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาไม่เกินวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น) 
 ๔.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา กรณีนามสกุลบิดาและมารดาไม่ตรงกัน ต้องแนบ
สูติบัตรของผู้สมัครเพื่อยืนยัน หรือให้อ าเภอรับรองว่า เป็นบิดาและมารดาของผู้สมัครจริง 
 ๔.๔ บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร  

 ๔.๕ ส าหรับผู้ที่เป็นทหารกองหนุนหลังจากการปลดจากกองประจ าการ จะต้องมีหนังสือส าคัญ 
สด.๘ , ประวัติทหารบก ตามแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๐ – ๐๗๕  และหนังสือรับรองความประพฤติจาก
ผู้บังคับบัญชาที่ออกให้ก่อนการปลดจากกองประจ าการ 
 ๔.๖ ส าหรับผู้ที่เป็นทหารกองหนุนจากการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ที่ส าเร็จการฝกวิชาทหารช้ันป
ที่ ๓ ถึง ๕ จะต้องมีหนังสือส าคัญ สด.๘ , หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะผู้ส าเร็จการฝึกวิชา
ทหาร ช้ันปที่ ๓ ถึง ช้ันปีที่ ๕ ตามแบบ รด.๓ ที่ออกให้โดย “หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)” 
และหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ช้ันปที่ ๓ ถึง ๕ 
 ๔.๗ ใบส าคัญความเห็นของแพทย์ทหาร ตามแบบพิมพ์ ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐ ซึ่งออกให้โดย
โรงพยาบาลทหารเท่านั้น และมีผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน (หลังจากประกาศผลการสอบคัดเลือกทุก
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ขั้นตอนแล้ว ให้ผู้ที่จะด าเนินการบรรจุด าเนินการตรวจโรคที่ โรงพยาบาลทหาร และให้ใบส าคัญ
ความเห็นของแพทย์ ระบุว่า “ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ”) 

 ๔.๘ หลักฐานอื่น เช่น การเปล่ียนช่ือ – สกุล 
 ๔.๙ หลักฐานตามข้อ ๔.๒ – ๔.๘ ให้ถ่ายส าเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ ขนาด เอ ๔ อย่างละ  
๖ ชุดและน าฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารต่าง ๆ จะต้องชัดเจน  
ไม่เลือนราง หรือมีร่องรอยขูดลบขีดฆ่า 
 ๔.๑๐ รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบทางเว็บไซต์กรมการทหารส่ือสาร http://signal.rta.mi.th 
หรือ FACEBOOK : กรมการทหารสื่อสาร หรือโทรศัพท์สอบถามที่ กองก าลังพล กรมการทหารส่ือสาร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ 

ข้อ ๕  การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ  
 ๕.๑ หลักฐานแสดงว่าส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาท หาร 
ตามหลัก สูตรการฝึกวิชาทหาร ช้ัน ปีที่  ๓  ถึ ง  ช้ัน ปีที่  ๕  ซึ่ งต้อง เ ป็น เอกสารที่ออกให้ โดย  
“หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)” โดยเพิ่มคะแนนให้ตามช้ันสูงสุดที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ดังนี้.- 
  ๕.๑.๑ ช้ันปีที่ ๕ หรือเทียบเท่า  เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
  ๕.๑.๒ ช้ันปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า  เพิ่มให้ ๔ ใน ๑๐๐ คะแนน 
  ๕.๑.๓ ช้ันปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า  เพิ่มให้ ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน 
 ๕.๒ หลักฐานแสดงว่าเป็น ทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการกองประจ าการมาก่อน เพิ่มให้ ๕ ใน 
๑๐๐ คะแนน 
 ๕.๓ หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ในสังกัดกองทัพบก ซึ่ง
ประสบอันตรายถึง ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตาม
หน้าที่ หรือต้อง บาดเจ็บถึงตาย เพราะเหตุนั้น ซึ่ง ได้รับบ าเหน็จบ านาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือ ได้รับเงินค่าท าขวัญ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินท าขวัญ
ข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือ  
เหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 
 ๕.๔ หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัดกองทัพบก ที่ก าลังรับ
ราชการหรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน เว้น ผู้ที่ถูกปลดออกจากประจ าการเนื่องจากมี
ความผิด หรือบกพร่องต่อหน้าที่ เพิ่มให้ ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน 
 ๕.๕ ลูกจ้างช่ัวคราว, ลูกจ้างประจ า หรือ พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ที่ยังปฏิบัติงานใน 
กองทัพบก และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน กองทัพบก ต้ังแต่ ๒ ปีข้ึนไป เว้น ผู้ที่ถูกปลดออกจาก
ประจ าการเนื่องจากมีความผิด 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
ได ้
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 ๕.๗ การพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ จะด าเนินการทั้งในการสอบรอบแรกและการสอบรอบที่สอง 
ซึ่งคิดตามฐานคะแนนของคะแนนเต็มในแต่ละการสอบ โดยยึดถือตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารบก ท้าย
หนังสือ ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๘ พ.ย.๒๘ เร่ือง หลักเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. 
และหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. ๐๔๐๑/๒๖๘๙ ลง ๑๒ ก.ย.๕๕ เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. 
 ๕.๘ หลักฐานการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ ให้น ามาแสดงในวันรับสมัคร 
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ข้อ ๖  ก าหนดเวลาการรับสมัคร  การสมัครสอบ 
 ๖.๑ ก าหนดการรับสมัคร   
  ๖.๑.๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐   
  ๖.๑.๒ สถานที่รับสมัคร ช้ันล่าง อาคารโรงนอน หมวด ๔ กองร้อยบริการ กองบริการ 
กรมการทหารส่ือสาร เลขที่ ๑๔๙ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ และไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การสมัครใด ๆ ทั้งส้ิน 
 ๖.๒ การสมัครสอบ 
  ๖.๒.๑ เขียนใบสมัครสอบให้ถูกต้องและชัดเจน ตามแบบตัวอย่างที่หน่วยรับสมัครติดไว้ 
และหลักฐานที่น ามาใช้สมัครสอบต้องเป็นหลักฐานที่เป็นจริง ถ้าหากตรวจพบว่าหลักฐานเป็นเท็จ 
จะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 
  ๖.๒.๒ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครสอบกับเจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนยื่นหลักฐาน 
ใบสมัครสอบ 
  ๖.๒.๓ ยื่นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัคร เพื่อออกบัตรประจ าตัวสอบ 
  ๖.๒.๔ ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจ าตัวสอบ พร้อมกับรับเอกสารประกอบการ
สมัครสอบฉบับจริงคืน (กรรมการรับสมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับส าเนาไว้เป็นหลักฐาน) 
  ๖.๒.๕ เมื่อได้รับบัตรประจ าตัวสอบแล้ว ต้องจดจ าหมายเลขประจ าตัวสอบ และน าบัตร
ประจ าตัวสอบติดตัวตลอดในห้วงการสอบ ถ้าไม่มีบัตรประจ าตัวสอบไปแสดงต่อคณะกรรมการ  
“จะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ” 
  ๖.๒.๖ ตรวจสอบเอกสารฉบับจริงอีกคร้ัง หากยังไม่ได้รับคืนให้ติดตามสอบถามกับ
กรรมการรับสมัครสอบในวันนั้น หากมีเอกสารส าคัญสูญหายไป คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบ 
  ๖.๒.๗ กรณีท าบัตรประจ าตัวสอบหาย ให้แจ้งความที่สถานีต ารวจ เพื่อขอส าเนาบันทึก
ประจ าวันเร่ืองเอกสารสูญหาย มาใช้ประกอบกับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าหรับยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการเพื่อออกบัตรแทน โดยยื่นค าร้องที่ กองก าลังพล กรมการทหารส่ือสาร  
  ๖.๒.๘ การแต่งกาย  
   ๖.๒.๘.๑ ต้องแต่งกายชุดสุภาพ (เส้ือเช้ิตคอปก, กางเกงสแล็คขายาว, รองเท้าหุ้มส้น 
กรณียังไม่ปลดประจ าการแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ, เส้ือยืดคอกลม, กางเกง
ยีนส์) มิฉะนั้น จะไม่พิจารณารับสมัครสอบ ยกเว้นขั้นตอนการตรวจวัดขนาดร่างกาย ให้แต่งกายตามที่
ก าหนด 
   ๖.๒.๘.๒ ผู้สมัคร ต้องน าเสื้อยืดคอวีแขนสั้นที่มีขนาดพอดีกับขนาดร่างกาย และ
กางเกงกีฬาขาสั้นเหนือเข่า เพื่อใช้เปลี่ยนก่อนการเข้าวัดขนาดร่างกาย 

ข้อ ๗  การสอบคัดเลือกภาควิชาการ    
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 ๗.๑ สถานที่สอบ โรงเรียนทหารส่ือสาร กรมการทหารส่ือสาร ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  

 ๗.๒  วัน เวลา ที่สอบ วันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ๗.๒.๑ รายงานตัวและแสดงหลักฐานของผู้สมัคร เวลา ๐๗๓๐ - ๐๘๐๐   
  ๗.๒.๒ สอบภาควิชาการ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐ 
 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 วิชาความรู้ทั่วไปด้านสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๗.๓.๒ วิชาไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ 
   - ขอบเขตการสอบความรู้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ๗.๔ การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ 
  ๗.๔.๑ ตรวจสอบที่นั่งสอบที่ระบุในบัตรประจ าตัวสอบ 
  ๗.๔.๒ การแต่งกาย ต้องแต่งกายชุดสุภาพ (เส้ือเช้ิตคอปก, กางเกงสแล็คขายาว, รองเท้า
หุ้มส้น กรณียังไม่ปลดประจ าการแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ, เส้ือยืดคอกลม, 
กางเกงยีนส์) มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ  
  ๗.๔.๓ ให้น าอุปกรณ์เคร่ืองเขียน มาใช้ท าข้อสอบด้วย 
 ๗.๕ การเข้าห้องสอบ 
  ๗.๕.๑ เวลา ๐๗๓๐ ให้พร้อมที่ โรงเรียนทหารส่ือสาร กรมการทหารส่ือสาร โดยเข้าแถว
เรียงตามล าดับหมายเลขประจ าตัวสอบ หรือปฏิบัติตามค าชี้แจงจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ 
  ๗.๕.๒ ห้าม น าอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น เคร่ืองคิดเลข, นาฬิกาที่เป็นเคร่ือง
คิดเลข, โทรศัพท์มือถือ, นาฬิกาอัจฉริยะ (SMART WATCH), เพจเจอร์ หรือเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด 
เข้าไปในห้องสอบ โดยเด็ดขาด 
  ๗.๕.๓ กรรมการควบคุมการสอบจะเรียกเข้าห้องสอบตามล าดับ ให้นั่งตามผังที่นั่งสอบ 
และผู้สมัครสอบจะต้องเตรียม “บัตรประจ าตัวสอบ” และ “บัตรประจ าตัวประชาชน” ไว้รับตรวจด้วย 
  ๗.๕.๔ เมื่อแจกปัญหาสอบและใบค าตอบแล้ว ห้ามเปิดปัญหาสอบก่อนที่กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบสั่งหรืออนุญาตให้เปิดได้ หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติใด ๆ ให้ยกมือถาม
กรรมการจัดการสอบ 
  ๗.๕.๕ เมื่อเร่ิมท าข้อสอบแล้ว ไม่อนุญาต ให้ผู้มาสายเข้าห้องสอบทุกกรณี และผู้ที่เข้าสอบ
ต้องอยู่ในห้องสอบจนครบตามเวลาที่ก าหนด จะออกจากห้องสอบก่อนเวลาไม่ได้ 
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  ๗.๕.๖ ห้ามนั่งผิดจากหมายเลขที่นั่งสอบของตนเอง หรือลงหมายเลขประจ าตัวสอบในที่
ไม่ใช่หมายเลขประจ าตัวของตนเองในกระดาษปัญหาสอบ และกระดาษค าตอบ มิฉะนั้น จะถือว่ามี
เจตนาทุจริตในการสอบ 
  ๗.๕.๗ ห้ามแสดงพฤติกรรมที่อาจจะส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี 
 ๗.๖ เม่ือหมดเวลาสอบ ให้วางกระดาษปัญหาสอบและกระดาษค าตอบไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ ห้าม
น าออกจากห้องสอบเป็นอันขาด มิฉะนั้น จะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ 

ข้อ ๘  ก าหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) 
 วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๕๐๐ โดยปิดประกาศ ณ ช้ันล่าง อาคารกองบัญชาการ
กรมการทหาร ส่ือสา ร  และ เ ว็บ ไซต์ ก รมกา รท หาร ส่ือ สา ร  http://signal.rta.mi.th ห รือ  
FACEBOOK : กรมการทหารสื่อสาร หรือโทรศัพท์สอบถามที่ กองก าลังพล กรมการทหารส่ือสาร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ 

ข้อ ๙  การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ (รอบสอง) 

 ผู้ที่มีรายช่ือในประกาศผลการสอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) เท่านั้น จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับการสอบ 
ในขั้นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และขั้นสอบสัมภาษณ์ โดยผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบให้ครบทั้ง
สองขั้นตอน หากไม่ด าเนินการตามที่ก าหนดแล้วจะมีผลการสอบเป็น “ไม่ผ่านการสอบ” 
 ๙.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
  ๙.๑.๑ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐ – ๒๐๐๐ ณ อาคารโรงพลศึกษา 
กรมการทหารส่ือสาร  
  ๙.๑.๒ การแต่งกาย ชุดกีฬาเส้ือยืดคอวีแขนส้ันที่มีขนาดพอดีกับขนาดร่างกาย กางเกงกีฬา
ขาส้ันเหนือเข่า รองเท้ากีฬาผ้าใบ  
  ๙.๑.๓ ท่าที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีดังนี้ 
   - ท่าดันพื้น (ไม่ก าหนดเวลา) ปฏิบัติได้ ๒๒ ครั้ง  ได้คะแนนเต็ม 
   - ท่าลุกนั่ง  (ภายใน ๒ นาที) ปฏิบัติได้ ๓๔ ครั้ง  ได้คะแนนเต็ม 
   - ว่ิง ๘๐๐ เมตร   ใช้เวลาไม่เกิน ๓ นาที ๑๕ วินาที  ได้คะแนนเต็ม  
  ๙.๑.๔ คะแนนการทดสอบทุกท่ารวมกันหากมีผลรวมเฉลี่ยแล้วไม่ถึง ร้อยละ ๗๐ ถือว่า
ไม่ผ่านการสอบทั้งหมด ถึงแม้ผลการสอบภาควิชาการจะได้คะแนนดี 

 ๙.๒ การสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ 
  ๙.๒.๑ สถานที่สอบ โรงเรียนทหารส่ือสาร กรมการทหารส่ือสาร ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  

  ๙.๒.๒ ห้วงวันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐ – ๒๐๐๐  
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   - การสอบสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบบุคลิกภาพ ทัศนคติ ท่วงทีวาจา และไหวพริบเชาว์
ปัญญา 
   - การสอบปฏิบัติ เพื่อทดสอบทักษะด้านช่างไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส ์
  ๙.๒.๓ การแต่งกาย ต้องแต่งกายชุดสุภาพ (เส้ือเช้ิตคอปก, กางเกงสแล็คขายาว, รองเท้า
หุ้มส้น กรณียังไม่ปลดประจ าการแต่งกายชุดเคร่ืองแบบ งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ, เส้ือยืดคอกลม, 
กางเกงยีนส์) มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อ ๑๐  การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 
 ๑๐.๑ วันที่  ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๕๐๐ โดยปิดประกาศ ณ ช้ันล่าง อาคาร
กองบัญชาการกรมการทหารส่ือสาร และเว็บไซต์กรมการทหารส่ือสาร http://signal.rta.mi.th หรือ 
FACEBOOK : กรมการทหารสื่อสาร หรือโทรศัพท์สอบถามที่ กองก าลังพล กรมการทหารส่ือสาร 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ 
 ๑๐.๒ ผู้ที่สอบภาควิชาการได้คะแนนรวมสูงสุด และผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
และสอบสัมภาษณ์ (รอบสอง) ทุกขั้นตอน จ านวน ๓๐ นาย จะได้รับการประกาศรายช่ือเพื่อเข้ารับ
ราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก รับเงินเดือน ป.๑ ช้ัน ๑๕.๕ และเข้ารับการฝึกอบรม และ
จะประกาศรายช่ือบุคคลส ารองไว้อีก จ านวน ๑๐ นาย 

ข้อ ๑๑  การด าเนินการเม่ือประกาศผลสอบ 
 ๑๑.๑ เมื่อประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) แล้ว หากผู้สมัครสอบไม่เข้ารับการทดสอบใน
ขั้นต่อไป ถือว่าสละสิทธ์ิการสอบ 
 ๑๑.๒ เมื่อประกาศผลสอบรอบสุดท้ายแล้ว หากผู้สมัครสอบไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนด 
ถือว่าสละสิทธ์ิการบรรจุเข้ารับราชการ และจะเรียกบุคคลอะไหล่ล าดับแรกเข้ามารายงานตัวเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการแทน 
 ๑๑.๓ บุคคลอะไหล่ ให้ติดต่อแจ้งยืนยันรับทราบผลการจัดล าดับบุคคลอะไหล่ไว้ด้วย หากมีบุคคล
จริงสละสิทธ์ิ กรมการทหารส่ือสารจะแจ้งให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนทันที 

ข้อ ๑๒  การรายงานตัวและท าสัญญา 
 ๑๒.๑ รายงานตัวและท าสัญญา ณ โรงเรียนทหารส่ือสาร กรมการทหารส่ือสาร เลขที่ ๑๔๙  
ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐  
 ๑๒.๒ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและท าสัญญาในวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธ์ิ 

ข้อ ๑๓  การค้ าประกัน 
 ๑๓.๑ ผู้ค้ าประกัน ต้องเป็นข้าราชการประจ า ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการทหาร ต ารวจ 
ประจ าการ ช้ันยศตั้งแต่ ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี หรือร้อยต ารวจตรี ขึ้นไป 
 ๑๓.๒ อายุของผู้ค้ าประกัน ต้องไม่เกิน ๕๔ ปี (นับอายุตามปี พ.ศ. เกิด) 
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 ๑๓.๓ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ไม่สามารถ 
ค้ าประกันได้ 
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ค าแนะน าเพิ่มเตมิและข้อพึงระมัดระวงั 
 
 ผู้สมัครสอบต้องอ่านค าแนะน าให้เข้าใจ ซึ่งจะช่วยในการเตรียมการให้แก่ท่านมิให้เสียสิทธ์ิในการ
สมัครสอบ 
 ๑. เอกสารที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการ “ให้รีบติดต่อด าเนินการแต่เนิ่น” 
 ๒. ผู้ที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีหนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา จะได้รับขั้นเงินเดือน
เพิ่ม ในการบรรจุเข้ารับราชการ จ านวน ๐.๕ ขั้น (เป็น ระดับ ป.๑ ช้ัน ๑๖) 
 ๓. การไปติดต่อสถานที่ราชการต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้น จะไม่พิจารณารับสมัครสอบ
หรือไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ, เส้ือยืดคอกลม, กางเกงยีนส์)  
 ๔. อย่าใช้เอกสารหรือหลักฐานเท็จ ถ้าตรวจสอบพบจะต้องถูกด าเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด 
 ๕. คณะกรรมการจะรับไว้เฉพาะเอกสารส าเนาเท่านั้น (แต่จะขอตรวจเอกสารฉบับจริง
ประกอบการรับสมัคร) 
 ๖. บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ จะต้องน าไปแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอนที่มีการสอบ 
 ๗. ควรเตรียมการเร่ืองเวลาที่ใช้ในการเดินทางมาเข้ารับการสอบ รวมทั้งการส ารวจการเดินทางมา
สถานที่สอบ เนื่องจาก กรมการทหารส่ือสาร มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง จ าเป็นต้องเผ่ือเวลาส าหรับ
เดินทางไว้แต่เนิ่น รวมทั้งความไม่คุ้นเคยสถานที่และการเดินทาง ตลอดจนสภาพการจราจรที่หนาแน่น 
อาจท าให้เดินทางมาเข้ารับการสอบไม่ทัน 
 ๘. การด าเนินการสอบ เป็นการด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการของกรมการทหารส่ือสาร ซึ่ง
จะเป็นการตรวจสอบการด าเนินงานซึ่งกันและกัน ดังนั้น อย่าหลงเช่ือค าแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถ
ช่วยเหลือในการสอบ และหากพบว่ามีผู้แอบอ้างเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว สามารถร้องเรียนมาที่  
กองก าลังพล กรมการทหารส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ได้ใน
เวลาราชการ 
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ก าหนดการรับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะจากทหารกองประจ าการ  
หรือนักศึกษาวิชาทหารที่ส าเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ ถึง ช้ันปีที่ ๕  

เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 
 

วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๒๓ ก.พ.๖๒  

ถึง 
 ๑๐ มี.ค.๖๒ 

๐๙๐๐ 
ถึง 

๑๖๐๐ 

เปิดรับสมัคร    ช้ันล่าง อาคารหมวด ๔ 
กองร้อยบริการ 
กองบริการ  กรมการ 
ทหารส่ือสาร 

๑๕ – ๑๖ มี.ค.๖๒ ๐๘๐๐ 
ถึง 

๑๖๐๐ 

- รายงานตัว 
- สอบภาควิชาการ  

โรงเรียนทหารส่ือสาร  
กรมการทหารส่ือสาร   

๑๗ มี.ค.๖๒ ๑๕๐๐ - ประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) 
  จ านวน ๖๐ นาย  

ช้ันล่าง อาคาร
กองบัญชาการ   
กรมการทหารส่ือสาร 

๑๘ มี.ค.๖๒ 
 

๐๙๐๐ 
ถึง 

๒๐๐๐ 

- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อาคารโรงพลศึกษา 
กรมการทหารส่ือสาร 

๒๐ – ๒๒ มี.ค.๖๒ 
 

๐๘๓๐ 
ถึง 

๒๐๐๐ 

- สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ โรงเรียนทหารส่ือสาร 
กรมการทหารส่ือสาร 

๒๖ มี.ค.๖๒ 
 
 

๑๕๐๐ - ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย  
  จ านวน ๓๐ นาย (บุคคลอะไหล่ จ านวน ๑๐ นาย) 

ช้ันล่าง อาคาร
กองบัญชาการ 
กรมการทหารส่ือสาร 

๒๗ – ๒๘ มี.ค.๖๒ 
 

๐๘๓๐ - ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและท าสัญญา 
- หากตัวจริงสละสิทธ์ิ กรมการทหารส่ือสาร จะเรียกบุคคล
อะไหล่ตามล าดับเพื่อบรรจุทดแทน 

โรงเรียนทหารส่ือสาร 
กรมการทหารส่ือสาร 

 
  



- ๑๓ - 
 

 

ที่  กห  ๐๔๔๒/                      กรมการทหารส่ือสาร 

                ๑๔๙ ถนนพระราม ๕ 
                 เขตดุสิต 
                 กรุงเทพมหานคร  
                 ๑๐๓๐๐ 

 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ....................................................... หมายเลขประจ าตัว 
................................ สังกัด ....................................... เข้ารับราชการเมื่อวันที่ .................................  
และครบก าหนดปลดประจ าการ เป็นกองหนุน ช้ันที่ ๑ ประเภทที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ .....................................  
มีเวลารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ ............ (ระบุ จ านวนปี/จ านวนเดือน) และมิได้ร้องขอเข้า  
รับราชการเป็นทหารกองประจ าการต่อ ซึ่งระหว่างรับราชการ เป็นผู้ที่มี 
  ๑. มีความประพฤติ     เรียบร้อย 
  ๒. มีความรู้ ความสามารถ   ดี 
  ๓. มีระเบียบ วินัย      ดี 
  ๔. ความผดิทางวินัย และทางคดีอาญา  ไม่มี 
  ๕. มีสุขภาพ      แข็งแรง 
 
    ให้ไว้   ณ   วันที่  ................................. พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 
        (ลงช่ือ) ...........................................  

           (........................................) 
        ต าแหน่ง       (ผู้บังคับหน่วย) 
 
 
 
 
ช่ือหน่วย .............................................................  
หมายเลขโทรศัพท์ ..............................................  
 

-  ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา  - 


