กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจาตัวสอบ
และหมายเลขประจาตัวประชาชนให้ถูกต้อง
การประกาศผลสอบเป็นการประกาศ
เรียงตามหมายเลขประจาตัวสอบ
และกรุณาอ่านคาแนะนาการสอบรอบสองให้เข้าใจ
*********

กรุณาอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างใดๆ
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
ภายในวันที่ 5-9 ก.พ. 61 (วันและเวลาราชการ)
โทร.0-2241-4037 โทร.ทบ.89108, 89100

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก

ตามคาสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 1152/60 ลง 1 ก.ย. 60
*********
การประกาศผลสอบภาควิชาการ : ให้คัดเลือกผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ
เพื่อไปสอบในรอบที่สอง ไว้ในสัดส่วน ดังนี้

ตาแหน่งที่เปิดสอบ
จานวน/อัตรา

จานวนที่ประกาศผลการสอบ
ภาควิชาการ/คน

ตาแหน่งที่เปิดสอบ

จานวน 1 อัตรา

เพิ่มจากจานวนอัตราที่เปิดสอบ จานวน 2 คน

ตาแหน่งที่เปิดสอบ

จานวน 2 - 5 อัตรา

เพิ่มจากจานวนอัตราที่เปิดสอบ จานวน 3 คน

ตาแหน่งที่เปิดสอบ

จานวน 6 - 10 อัตรา

เพิ่มจากจานวนอัตราที่เปิดสอบ จานวน 5 คน

ตาแหน่งที่เปิดสอบ

จานวน 11 อัตราขึ้นไป เพิ่มจากจานวนอัตราที่เปิดสอบ จานวน 10 คน

*ซึ่งในบางอัตราอาจมีผู้สมัครสอบไม่ครบตามจานวนหรือไม่ผ่านเกณฑ์การสอบ

คาแนะนา
การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน
เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจาปีงบประมาณ 2561
การสอบรอบสอง
ผู้ที่มีรายชื่อประกาศผลสอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการสอบรอบที่สองซึ่งจะใช้เวลา
ทาการทดสอบ 5 วันทาการ ในวันที่ 8, 9, 12, 13 และ 16 ก.พ.61 โดยผู้ผ่านการสอบภาควิชาการจะต้องเข้ารับการ
ทดสอบให้ครบทุกขั้นตอนหากไม่ดาเนินการตามที่กาหนดแล้ว จะมีผลการทดสอบเป็น “ไม่ผ่านการทดสอบ”
1. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
1.๑ วันพฤหัสบดี ที่ 8 ก.พ. ๖1 รายงานตัว เวลา ๐6.0๐ น. ณ กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก
สนามกีฬากองทัพบก ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ
1.๒ แต่งกายชุดกีฬา
1.3 เวลา 07.10 น. ชี้แจงการปฏิบัติเป็นส่วนรวม
1.4 เริ่มทดสอบ เรียงลาดับตามสถานี ได้แก่
- ลุก – นั่ง (2 นาที)
- ดันพื้น ไม่จากัดเวลา
- สถานีวิ่ง 800 เมตร
2. การสอบสัมภาษณ์และความเหมาะสมกับตาแหน่ง ทดสอบด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และไหวพริบ โดยการ
สัมภาษณ์ปากเปล่า
2.1 วันศุกร์ที่ 9 ก.พ. ๖1 รายงานตัวเวลา ๐๗.0๐ น. ณ หอประชุมกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก
กลุ่มสอบที่ 7 ศาสนศาสตร์ รายงานตัวที่ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
2.2 แต่งกายชุดสุภาพ
3. การทดสอบด้านจิตเวช
3.๑ วันจันทร์ที่ 12 ก.พ. ๖1 เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า
3.๒ แต่งกายชุดสุภาพ และให้นาอุปกรณ์เครื่องเขียนมาใช้ในการทาแบบทดสอบด้วย
4. การตรวจโรค
4.1 วั น อั งคารที่ 13 ก.พ. ๖1 เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้ องประชุ มชั้ น ๑๐ อาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยให้งดอาหารหลังเวลา ๒0.๐๐ น. คืนวันก่อนตรวจ (สามารถดื่มน้าเปล่าได้)
4.2 ชาระค่าตรวจโรค คนละ ๑,8๔๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ก่อนเข้ารับการตรวจ
4.3 แสดงบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชน ต่อกรรมการแพทย์
4.๔ ให้นารูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ (รับรอง
สาเนาด้วยตนเอง) มาในวันตรวจร่างกาย
ไม่ให้ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายใส่คอนแทคเลนส์ทุกชนิด สาหรับผู้ที่มีสายตาสั้น, ยาว, เอียง ให้ใส่
แว่นสายตาแทน
การแต่งกายชุดกีฬาสุภาพ, เสื้อยืดคอปก, กางเกงวอร์มขายาว และรองเท้าผ้าใบ
- กรณีมีการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล ให้ถ่ายสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (รั บรองสาเนาด้วยตนเอง) มายื่นให้
คณะกรรมการด้วย

-24.๕ ความเห็นของกรรมการแพทย์ (คณะอนุกรรมการตรวจร่ างกายและจิตเวช) ถือเป็นเด็ดขาดจะไม่
พิจารณาผลการตรวจโรคจากหน่วยงานอื่น
4.6 ถ้ามีญาติหรือผู้ติดตามมาด้วยให้รอที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เท่านั้น

หมายเหตุ
ให้งดทานยาแก้หวัด ลดน้ามูก ยาแก้คัดจมูก และยาแก้ไอทั้งชนิดเม็ดและน้า อย่างน้อย 5 วัน ก่อนเข้ารับการ
ตรวจร่างกาย ในกรณีที่ผลการตรวจเลือด-ปัสสาวะ ผิดปกติ ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า
หรือ กรมยุทธศึกษาทหารบก ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่มาตรวจร่างกาย เพื่อรับการตรวจเลือดหรือ ปัสสาวะซ้า
ผู้สมัครจะต้องมาพร้อมผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัว 1 ท่าน เพื่อร่วมเซ็นรับรองการตรวจซ้า และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการตรวจสารเสพติด เป็นจานวน 1,700 บาท ณ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น รพ.พระมงกุฎเกล้า
หากปฏิเสธการตรวจซ้า ให้ถือว่าไม่ผ่านการตรวจโรค และไม่สามารถใช้ผลการตรวจจากสถานพยาบาลอื่นมาใช้แทนได้
5. สอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิตามตาแหน่ง (เชิงลึก)
- วัน ศุก ร์ที่ ๑6 ก.พ. ๖1 ณ โรงเรีย นนายร้อ ยพระจุล จอมเกล้า รายงานตัว เวลา๐7.30น.
ณ
หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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คำแนะนำสำหรับผูเ้ ข้ำรับกำรสอบวิชำเฉพำะตำมคุณวุฒิ (เชิงลึก)
๑. วัน เวลำและสถำนที่สอบ
วันศุกร์ที่ ๑๖ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
๒. กำรเตรียมตัวของผู้เข้ำสอบ
๒.๑ การแต่งกาย เช่นเดียวกับการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก)
๒.๒ อุปกรณ์การทาข้อสอบ
๑) ปากกา, นายาลบคาผิด ไม่อนุญำตให้ใช้ดินสอในกำรทำข้อสอบ
๒) ผู้เข้าสอบสามารถนาเครื่องคานวณที่มี เฉพำะฟังก์ชั่นกำรบวก ลบ คูณ หำรขั้นพื้นฐำน
๓) ให้ผู้เข้าสอบนา “บัตรประจำตัวสอบ” และ “บัตรประจำตัวประชำชน” เข้าห้องสอบด้วย
๓. กำรเข้ำห้องสอบและกำรทำข้อสอบ
๓.๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ให้ผู้เข้าสอบพร้อม ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เพื่อรับฟังคาชีแจงในการทาข้อสอบ หลังจากนันจะมีกรรมการคุมสอบ พาเข้าห้องสอบ
๓.๒ ห้ามนาอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น นาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลข, โทรศัพท์มือถือ, เพจเจอร์
หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบเด็ดขาด
๓.๓ เมื่อกรรมการคุมสอบแจกปัญหาสอบและใบตอบแล้ว ห้ำมผู้เข้ำสอบเปิดอ่ำนปัญหำสอบก่อนที่ กรรมกำร
คุมสอบจะสั่งให้เริ่มทำข้อสอบ (หากมีข้อสงสัยให้ยกมือถามกรรมการคุมสอบ)
๓.๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มทาข้อสอบ จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาถึงห้องสอบหลังเวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าห้อง
สอบในทุกกรณี และผู้ที่เข้าห้องสอบจะต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะสินสุดเวลาสอบ โดยจะออกจากห้อง
สอบก่อนเวลาไม่ได้ และเมื่อหมดเวลาสอบ เวลา ๑๒.๐๐ น. ให้วางเอกสารปัญหาสอบกระดาษคาตอบไว้
บนโต๊ะ ห้ามนาปัญหาสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
๓.๕ ห้ามนั่งผิดที่หมายเลขที่นั่งสอบของตนเองและห้ามลงหมายเลขประจาตัวสอบที่ไม่ใช่หมายเลขประจาตัว
สอบของตนเองในใบคาสอบ (กรณีนีถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ)
๓.๖. ห้ามแสดงกริยาที่อาจส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี
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คำแนะนำสำหรับผู้เข้ำรับกำรสอบวิชำเฉพำะตำมคุณวุฒิ (เชิงลึก)
ตำแหน่งดังต่อไปนี้ ๑๐๕, ๒๒๑และ ๕๖๑(อำจำรย์ รร.จปร.)
๑. เวลำและสถำนที่สอบ
วันศุกร์ที่ ๑๖ ก.พ.๖๑
- เวลา ๐๙๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ทดสอบข้อเขียน ณ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เวลา ๑๓๐๐ น. รายงานตัว ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
(เพื่อสอบสอน)
๒. กำรเตรียมตัวของผู้เข้ำสอบ
๒.๑ การแต่งกาย เช่นเดียวกับการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก)
๒.๒ อุปกรณ์การทาข้อสอบ
๑) ปากกา, นายาลบคาผิด ไม่อนุญำตให้ใช้ดินสอในกำรทำข้อสอบ
๒) ผู้เข้าสอบสามารถนาเครื่องคานวณที่มี เฉพำะฟังก์ชั่นกำรบวก ลบ คูณ หำร ขั้นพื้นฐำน
๓) ให้ผู้เข้าสอบนา “บัตรประจำตัวสอบ” และ “บัตรประจำตัวประชำชน” เข้าห้องสอบด้วย
๒.๓ ให้เตรียมกำรสอบกำรสอนโดยใช้เวลาในการสอนประมำณ ๑๕-๒๐ นำที
๒.๔ ให้ยื่นเตรียมเอกสำร ดังต่อไปนี ในการสอบการสอน
ใบรำยงำนผลกำรศึกษำในทุกระดับการศึกษา(ตังแต่ปริญญาตรีขึนไป)
๒.๕ เตรียมวิทยำนิพนธ์(ฉบับจริง) และ ผลงำนทำงวิชำกำรที่ผ่ำนมำ
๒.๖ เฉพำะตำแหน่ง ๒๒๑ เตรียมหลักฐำนกำรเข้ำรับกำรอบรมทำงด้ำนดำรำศำสตร์
๓. กำรเข้ำห้องสอบและกำรทำข้อสอบ
๓.๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ให้ผู้เข้าสอบพร้อมที่ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เพื่อรับฟังคาชีแจงในการทาข้อสอบ หลังจากนันจะมีกรรมการคุมสอบ พาเข้าห้องสอบ
๓.๒ ห้ามน าอุป กรณ์ที่ไม่เกี่ย วข้องกับการสอบ เช่น นาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลข, โทรศัพท์มือถือ, เพจเจอร์
หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบเด็ดขาด
๓.๓ เมื่ อ กรรมการคุ ม สอบแจกปั ญ หาสอบและใบตอบแล้ ว ห้ ำ มผู้ เ ข้ ำ สอบเปิ ด อ่ ำ นปั ญ หำสอบก่ อ นที่
กรรมกำรคุมสอบจะสั่งให้เริ่มทำข้อสอบ (หากมีข้อสงสัยให้ยกมือถามกรรมการคุมสอบ)
๓.๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่ ม ท าข้ อ สอบ จะไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ เ ข้ า สอบที่ ม าถึ ง ห้ อ งสอบหลั ง เวลา ๐๙.๐๐ น.
เข้าห้องสอบในทุกกรณี และผู้ที่เข้าห้องสอบจะต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะสินสุดเวลาสอบ โดยจะออก
จากห้ อ งสอบก่ อ นเวลาไม่ ไ ด้ และเมื่ อ หมดเวลาสอบ เวลา ๑๒.๐๐ น. ให้ ว างเอกสารปั ญ หาสอบ
กระดาษคาตอบไว้บนโต๊ะ ห้ามนาปัญหาสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
๓.๕ ห้ามนั่งผิดที่หมายเลขที่นั่งสอบของตนเองและห้ามลงหมายเลขประจาตัวสอบที่ไม่ใช่หมายเลขประจาตัว
สอบของตนเองในใบคาสอบ (กรณีนีถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ)
๓.๖ ห้ามแสดงกริยาที่อาจส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี
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คาแนะนาสาหรับผู้เข้ารับการสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ(เชิงลึก)
กลุ่มสอบที่ 8 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตาแหน่งที่ 873
การเตรียมตัวของผู้เข้าสอบ
1. อุปกรณ์การทาข้อสอบ
- ดินสอ/ยางลบ
- สีที่ถนัด
- Scale
- อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
2. นาเสนอ Portfolio (ผลงานออกแบบ) ขนาด A4 ช่วงเวลา 13.00-14.00 น.

****************
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กาหนดการสอบรอบสอง
การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน
เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

เวลา

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

1

วันจันทร์ที่ 5 ก.พ. 61

ผู้สอบผ่านภาควิชาการส่งเอกสาร
ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์
สมัครสอบ
กรมยุทธศึกษาทหารบก
(สบ.ทบ.ตรวจหลักฐาน)
08.30 น. กลุ่มสอบที่ 5 นิติศาสตร์
09.30 น. กลุ่มสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์ ประเภท ก
10.30 น. กลุ่มสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์

2

วันอังคารที่ 6 ก.พ. 61

08.30 น. กลุ่มสอบที่ 7 ศาสนศาสตร์
ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์
กลุ่มสอบที่ 8 สถาปัตยกรรมศาสตร์
กรมยุทธศึกษาทหารบก
09.30 น. กลุ่มสอบที่ 4 ศิลปะศาสตร์
11.00 น. กลุ่มสอบที่ 3 วิทยาศาสตร์ ประเภท ข

3

วันพุธที่ 7 ก.พ. 61

08.30 น. กลุ่มสอบที่ 6 การเงิน การบัญชี

ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์
กรมยุทธศึกษาทหารบก

4

วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ. 61

๐6.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

สนามกีฬากองทัพบก

5

วันศุกร์ที่ที่ 9 ก.พ. 61

๐7.30 น. สอบสัมภาษณ์

กรมยุทธศึกษาทหารบก

6

วันจันทร์ที่ 12 ก.พ.61

08.00 น. ทดสอบด้านจิตเวช

ห้องประชุมชั้น 10
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รพ.พระมงกุฎเกล้า

7

วันอังคารที่ 13 ก.พ. 61

๐8.๐๐ น. ตรวจโรค

ห้องประชุมชั้น 10
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รพ.พระมงกุฎเกล้า

8

วันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 61

๐๗.๓๐ น. สอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก)

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

