สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศกรมการสือ่ สารทหาร
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าทีท่ หารเป็นการชั่วคราวของ
กรมการสือ่ สารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กรมการสื่อ สารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับ สมัครกำลังพลสำรอง
เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวประเภทนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน แบบทำสัญญาจ้าง
คราวละไม่ เกิ น ๔ ปี โดยสามารถต่อ สั ญ ญาจ้างได้ อี ก ไม่ เกิ น ๔ ปี (รวมระยะเวลาการจ้ า งไม่ เ กิ น ๘ ปี )
เพื่อ ปฏิ บัติห น้ าที่ ราชการในตำแหน่ง อั ตราตามที่ ก รมกำลังพลทหารกำหนด จำนวน ๓๓ อัต รา แบ่ง เป็ น
นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๓ อัตรา และนายทหารประทวน จำนวน ๓๐ อัตรา
๑. คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิ์สมัครสอบ
๑.๑ เพศชาย
๑.๒ กำลังพลสำรอง ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของ ทบ. หรือ ทร. หรือ ทอ.
๑.๓ อายุ
๑.๓.๑ กรณีสอบบรรจุเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
ต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๓๓ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๔๕) นับอายุตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๑.๓.๒ กรณีสอบบรรจุเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวในตำแหน่งนายทหารประทวน
ต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๓๘ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๔๕) นับอายุตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๑.๔ ตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา
๑.๔.๑ กรณีสอบบรรจุเข้าทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๓ อัตรา
ต้องเป็น ผู้มี คุณวุฒิ ก ารศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส ารสนเทศ หรือเที ยบเท่ า จากสถานศึก ษาที่
สำนั ก งานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อ น (ก.พ.) ให้ ก ารรับ รอง หรื อ สถานศึ ก ษาในต่ างประเทศที่
กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ
๑.๔.๒ กรณีสอบบรรจุเข้าทำหน้าที่ในตำแหน่ง นายทหารประทวน มีจำนวนตำแหน่ง
และคุณวุฒิการศึกษาดังนี้
๑.๔.๒.๑ กลุ่ มตำแหน่ งช่ างอิ เล็ กทรอนิ กส์ จำนวน ๒๑ อั ตรา ต้องมี คุ ณวุฒิ การศึ กษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
/๑.๔.๒.๒ กลุม่ ตำแหน่ง ...

- ๒ ๑.๔.๒.๒ กลุ่มตำแหน่งช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๒ อัตรา ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
๑.๔.๒.๓ กลุ่มตำแหน่งช่างยนต์ จำนวน ๗ อัตรา ต้องมีคุณวุฒิการศึก ษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ในสาขาวิชาช่างยนต์
๑.๔.๒.๔ กลุ่มตำแหน่งตามข้อ ๑.๔.๒.๑ - ๑.๔.๒.๓ หากใช้คุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า จะต้องเคยเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารสื่อสารมาก่อน
๑.๕ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติรบั ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑.๖ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๑.๗ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่เหมาะในการบรรจุเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
๑.๘ มี อ วัย วะ รู ป ร่า ง ลั ก ษณะท่ าทาง และขนาดของร่ างกายเหมาะแก่ ก ารเป็ น ทหาร
ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔o)
และ ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗ หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบ
ต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข องทางราชการในการบรรจุ เ ข้ า ทำหน้ า ที่ ท หารเป็ น การชั่ วคราว ทั้ ง นี้ ต้ อ งมี ค วามสู ง
ตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ เชนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออก และมีน้ำหนักตัว
ตั้งแต่ ๔๘ กิโลกรัมขึ้นไป
๑.๙ ไม่ เป็ น ผู้มี ร่า งกายทุ พ พลภาพ ไร้ค วามสามารถ หรือเสมื อ นไร้ ความสามารถ หรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
๑.๑๐ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศี ลธรรม ไม่เป็นผู้ที่ มีหนี้สินล้ นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้ม ละลาย
ตามคำพิพากษาของศาล
๑.๑๒ เป็นผู้ไม่อยู่ในสมณเพศ
๑.๑๓ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษา
ของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
๑.๑๔ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๑.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิ จ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๑.๑๖ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือการสอบ
เข้ารับราชการทหารมาก่อน
๑.๑๗ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีประวัติคดีอาญาข้อหา
เกี่ยวกับยาเสพติด
๑.๑๘ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
/๒. หลักฐานการรับสมัคร ...

- ๓ ๒. หลักฐานการรับสมัครสอบดังนี้
๒.๑ ให้ ผู้สมั ครเตรียมหลักฐานเพื่ อยื่นต่ อเจ้าหน้ าที่ ตรวจสอบในวันที่สมั คร โดยให้ ยื่นฉบั บจริ ง
พร้อมสำเนาอย่างละ ๒ ฉบับ โดยผู้สมั ครสอบเขียนคำรับรองตนเองว่าขอรับรองว่าถ่ายสำเนาจากต้นฉบับจริง แล้ว
ลงชื่อกำกับไว้ เมื่อกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแล้ว จะส่งฉบับจริงให้กลับคืน และจะเก็บไว้ เป็นหลักฐาน
เฉพาะฉบับสำเนาเท่านั้นดังนี้
๒.๑.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒.๑.๒ สำเนาวุฒกิ ารศึกษา ตามข้อ ๑.๔.๑ สำหรับผูส้ มัครประเภทนายทหารสัญญาบัตร
และตามข้อ ๑.๔.๒ สำหรับผูส้ มัครประเภทนายทหารประทวน
๒.๑.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูส้ มัคร
๒.๑.๔ หนังสือรับรองจากมณฑลทหารบกว่าเป็นกำลังพลสำรองที่มีรายชื่อ อยู่ในบัญชี
บรรจุกำลังพลของหน่วยกำลังพลสำรองของกองทัพบก หรือหนังสือรับรองจากกรมกำลังพลทหารเรือ ว่าเป็น
กำลังพลสำรองที่มรี ายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังพลของหน่วยกำลังพลสำรองของกองทัพเรือ หรือหนังสือรับรอง
จากกรมกำลังพลทหารอากาศ ว่าเป็นกำลังพลสำรองทีม่ ีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยกำลังพลสำรอง
ของกองทัพอากาศ
๒.๑.๕ สำเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร, บิดา และมารดา
๒.๑.๖ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว - ซื่อสกุล ของตนเอง, บิดา หรือ มารดา (ถ้ามี)
๒.๒ หลักฐานตามข้อ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๖ กรณีมาสมัครสอบด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครสอบยื่นในวันที่
สมัครสอบ กรณีสมัครสอบผ่านเว็บไซด์ให้นำมาส่งให้คณะกรรมการในวันสอบภาควิชาการ ยกเว้นข้อ ๒.๑.๔
ผ่อนผันให้มายื่นเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์ได้
๓. กำหนดการดังนี้
๓.๑ การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ กองกำลังพล กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือสมัครผ่านเว็บไซด์ https://www.rtarf.mi.th ในระหว่าง
วันพุ ธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ โดยไม่ เสียค่ าใช้จ่าย ผู้ สมั ครสอบ
จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครสอบดังนี้
๓.๑.๑ ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อความในใบสมัคร หรือลงข้อมูลในแบบฟอร์มตามเว็บไซด์
ให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มคี ุณสมบัติสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นเป็นเท็จ
ไม่ ตรงตามความจริง ของผู้ส มั ค ร หรือไม่ เป็ นไปตามประกาศรับสมั ครสอบ กรมการสื่ อสารทหาร จะถือว่ า
ผู้ส มั ครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ม าตั้งแต่ต้น และถือว่าการสอบในครั้งนี้เป็นโมฆะ
และจะไม่มีสิทธิ์ในการสอบครั้งต่อไป

/๓.๑.๒ ผู้สมัครสอบ …

- ๔ ๓.๑.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งของ
ผู้มี สิ ท ธิ์ส มั ค รสอบ ในข้ อ ๑.๔ โดยต้อ งเป็ นผู้ส ำเร็จ การศึก ษาและได้ รับ การอนุมั ติจ ากผู้มี อำนาจอนุ มัติ
ก่อนวันเปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา
ณ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซด์
https://www.rtarf.mi.th
๓.๓ สอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐
นาฬิกา (สถานทีส่ อบจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิสอบภาควิชาการ)
๓.๔ ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ปิดประกาศ
ณ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทั พไทย ถนนสรงประภา แขวงสีกั น เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
และทางเว็บไซด์ https://www.rtarf.mi.th
๓.๕ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (สำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ) วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
๓.๖ สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ กรมการสื่อสารทหาร
ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
๓.๗ การประกาศผลสอบขั้นสุ ดท้าย โดยจะประกาศเรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด
เพื่อเลือกตำแหน่งเข้าทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ตามจำนวนตำแหน่งที่กำหนด
และจะประกาศตั ว อะไหล่ ไว้ อี ก จำนวนหนึ่ ง ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิ ก า
ปิดประกาศ ณ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญ ชาการกองทั พไทย ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซด์ https://www.rtarf.mi.th
๓.๘ การเลือกบรรจุล งตำแหน่ง วั นจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิ ก า
ณ กรมการสื่ อ สารทหาร กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย ถนนสรงประภา แขวงสี กั น เขตดอนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร
๔. รายละเอียดการสอบคัดเลือกดังนี้
๔.๑ การสอบคัดเลือกภาควิชาการ รายละเอียดดังนี้
๔.๑.๑ กรณีสอบบรรจุเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวประเภทนายทหารสัญญาบัตร
๔.๑.๑.๑ วิ ช าทั่ วไป ได้ แ ก่ วิ ช า คณิ ตศาสตร์ , ภาษาไทย, ภาษาอั งกฤษ
(พื้นฐานความรู้มัธยมศึกษาตอนปลาย) และความรู้ทั่วไป (เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน)
๔.๑.๑.๒ วิชาเฉพาะตำแหน่ ง ได้แก่ วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ,
ระบบสื่อสารข้อมูล, ปัญญาประดิษฐ์, ระบบฐานข้อมูล และ Cyber Security and Data Privacy
/๔.๑.๒ กรณีสอบบรรจุ …

- ๕ ๔.๑.๒ กรณีสอบบรรจุเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวประเภทนายทหารประทวน
๔.๑.๒.๑ วิชาทั่ วไป ได้แก่ วิชา คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ (พื้นฐานความรู้
มัธยมศึกษาตอนต้น) และความรู้ทั่วไป (เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน)
๔.๑.๒.๒ วิชาเฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ วิชา ความรู้พื้นฐานทางช่าง, ความถนัดทางช่าง
และความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
๔.๒ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ จะต้องมีผลคะแนนการสอบคัดเลือกในวิชาทั่วไป
และวิชาเฉพาะตำแหน่ง ๕๐ คะแนนขึ้นไป และให้ มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
(ดันพื้น, ลุกนั่ง, วิ่ง ๒ กิโลเมตร) และสอบสัมภาษณ์ ตามเวลาที่กำหนด
๕. การเลือกตำแหน่งบรรจุ ทำการเลือกตำแหน่ งจากผู้สอบคัดเลือกที่มีคะแนนสูงสุด โดยเรียง
ตามลำดับผลคะแนน จนกว่าจะครบตามอัตราที่เปิดบรรจุเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ผู้ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกรอบสุดท้ายมารายงานตัวแล้ วไม่ประสงค์เลือกตำแหน่งตามสำดับ หรือไม่มารายงานตัวตามวันและ
เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกบุคคลอะไหล่บรรจุแทนทันที
๖. ขอให้ผู้สนใจสมัครเป็นกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ ทหารเป็นการชั่วคราว ประจำปี ๒๕๖๓
ดำเนินการตรวจสอบสถานะการเป็นกำลังพลสำรอง ที่มีรายชื่อยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วย ได้ที่ฝ่ายสรรพกำลัง
มณฑลทหารบกตันสังกัด หรือกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป
๗. สามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับ สมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่
ทหารเป็นการชั่วคราว ทางเว็บไซต์ https://www.rtarf.mi.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล
กรมการสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๒๕๖๕ ๕๔๕๘ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ o๘ ๐๒๒๒ ๑๕๕๑
ประกาศ

ณ

วันที่

๓๐

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) พลโท สุเมธ นิลมัย
(สุเมธ นิลมัย)
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร/ประธานกรรมการดำเนินงานฯ
กองกำลังพล กรมการสื่อสารทหาร
โทร. ๐ ๒๕๖๕ ๕๔๕๘
สำเนาถูกต้อง
นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ รัตนวรรณ
(จักรพันธ์ รัตนวรรณ)
ผู้อำนวยการกองกำลังพล กรมการสื่อสารทหาร
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ใบสมัครสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
รูปถ่าย
------------------------------------------

ขนาด ๑ นิว้

สมัครวันที่ .................... เดือน ....................................................... พ.ศ. ………………………………….
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อ - นามสกุล .......................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน ………………………………………………………………… หมายเลขโทรศัพท์ .....................................................................
วัน เดือน ปีเกิด ....................................................... เชื้อชาติ ........................... สัญชาติ ............................ ศาสนา……………………………….
ชื่อบิดา ............................................................................................................ มารดา ………………………………………………………………………………………………
ภูมิลำเนาปัจจุบัน เลขที่ ……………………. หมู่ที่ ........... ถนน ....................................... แขวง/ตำบล ……………….………………………….
เขต/อำเภอ ............................................................ จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณีย์ …………………….……………….
๖. ภูมิลำเนาทหาร เลขที่ ....................... หมูท่ ี่ ............ ถนน ....................................... แขวง/ตำบล ………………………….……………….
เขต/อำเภอ ........................................................... จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย์ ………….………..……….………
๗. สำเร็จการศึกษาระดับ .................................................................... สาขาวิชา..........................................................................................................
จากโรงเรียน/วิทยาลัย ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๘. ความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวในตำแหน่ง
นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายทหารประทวน กลุ่มงาน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างไฟฟ้า
ช่างยนต์
โดยจะปฏิบัติตามระเบียบที่กรมการสื่อสารทหารกำหนด
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ................................................................................................... ผูส้ มัคร
( ........................................................................................... )
..............................................................................................................................................................................
สำหรับเจ้าหน้าที่รบั สมัคร
หลักฐานการสมัคร ........ รูปถ่าย
........ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
........ สำเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร/บิดา/มารดา
........ สำเนาคุณวุฒิการศึกษา
........ หนังสือรับรองว่า เป็นกำลังพลสำรองทีม่ ีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วย
........ อื่น ๆ
ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
(ลงชื่อ) ........................................................................................................
( .............................................................................................. )
เจ้าหน้าที่รับสมัคร

เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ลำดับ

ท่าปฏิบัติ

จำนวนครั้ง/เวลาทีผ่ ่าน
อายุ ๑๗-๒๑ ปี

อายุ ๒๒-๒๖ ปี

อายุ ๒๗-๓๑ ปี

๑

ดันพื้น

๓๒ ครั้ง

๓๐ ครั้ง

๒๘ ครั้ง

๒

ลุกนั่ง

๔๒ ครั้ง

๓๗ ครั้ง

๓๒ ครั้ง

๓

วิ่ง ๒ กิโลเมตร

ไม่เกิน
๑๑ นาที ๐๐ วินาที

ไม่เกิน
๑๑ นาที ๒๕ วินาที

ไม่เกิน
๑๑ นาที ๕๕ วินาที

หมายเหตุ

