คำแนะนำแนบท้ำยประกำศกรมยุทธศึกษำทหำรบก
เรื่อง ประกำศหมำยเลขประจำตัวสอบและหมำยเลขประจำตัวประชำชนผู้สอบผ่ำนภำควิชำกำร
กำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหำรกองหนุน เข้ำรับรำชกำรเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
ประจำปีงบประมำณ ๒๕63
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การสอบรอบสอง
ห้ ว งวัน ที่ 11 – 14 และ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 เป็ น ไปด้ ว ยความเรียบร้อ ย และเพื่ อ เป็ น การรัก ษาสิ ท ธิ์
ผู้สอบคัดเลือกฯ กรุณาปฏิบัติตาม ผนวก ก – ฉ รายละเอียดดังนี้
1. ผนวก ก การยื่นเอกสารการสอบคัดเลือก (ผู้สอบผ่านภาควิชาการ) (วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
2. ผนวก ข การตรวจโรค (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)
3. ผนวก ค การตรวจจิตเวช (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563)
4. ผนวก ง การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)
5. ผนวก จ การสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
6. ผนวก ฉ การสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ(เชิงลึก) (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)
ตรวจถูกต้อง
พันเอก
( พงษ์ศักดิ์ คิ้วนาง )
ผู้อานวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
มกราคม 2563

ผนวก ก. กำรยื่นเอกสำรกำรสอบคัดเลือกฯ (ผู้ผ่ำนกำรสอบภำควิชำกำร)
( ห้วงวันที่ 5 – 7 กุมภำพันธ์ 2563 )
ลำดับ
1.

2.

รำยกำร
ผู้สอบผ่ำนภำควิชำกำรส่งเอกสำรสมัครสอบ (สบ.ทบ.ตรวจหลักฐำน) ***ขอให้มำในวันและเวลำที่กำหนด
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563
เวลา 08.30-10.00 นาฬิกา กลุ่มสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์ ประเภท ก
เวลา 10.00-12.00 นาฬิกา กลุ่มสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์
เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา กลุ่มสอบที่ 3 วิทยาศาสตร์ ประเภท ข
วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563
เวลา 08.30-10.00 นาฬิกา กลุ่มสอบที่ 5 นิติศาสตร์
เวลา 10.00-12.00 นาฬิกา กลุ่มสอบที่ 7 ศาสนศาสตร์
เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา กลุ่มสอบที่ 4 ศิลปศาสตร์
วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563
เวลา 08.30-10.00 นาฬิกา กลุ่มสอบที่ 6 การเงิน การบัญชี
เวลา 10.00-12.00 นาฬิกา กลุ่มสอบที่ 8 สถาปัตยกรรมศาสตร์
เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา กลุ่มสอบที่ 9 ความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์
สถำนที่ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

หมำยเหตุ

-23. เอกสำรที่ต้องนำมำแสดง
หลักฐำนกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหำรกองหนุนเข้ำรับรำชกำรเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร ของ ทบ.
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖3
ชือ่ .......................................................................นำมสกุล...................................................................
กลุ่มตำแหน่ง.................................... เลขที่สมัครสอบ.............................................โทร......................................
ลำดับ

รำยกำร

จำนวน เอกสำร
(ชุด)

๑ ผู้สมัครที่เกิด พ.ศ. ๒๕๓4-๒๕๔1 ทหำรกองเกิน / พ.ศ. ๒๕๒8-๒๕๔1 กองหนุน,หญิง

− สำเนำบัตรประจำตัวสอบ
− สำเนำใบเปลีย่ นชือ่ ตัว - ชือ่ สกุล (ผูส้ มัครสอบ) (ถ้ำมี)
− สำเนำทะเบียนบ้ำนบิดำ (สัญชำติไทย)
− สำเนำใบเปลีย่ นชือ่ ตัว - ชือ่ สกุล (บิดำ) (ถ้ำมี)
− สำเนำทะเบียนบ้ำนมำรดำ (สัญชำติไทย)
− สำเนำใบเปลีย่ นชือ่ ตัว - ชือ่ สกุล (มำรดำ) (ถ้ำมี)
๒ หลักฐำนทำงทหำร (ชำย)
− สำเนำ สด.๘
− กรณีผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรใช้สำเนำหนังสือรับรองควำมประพฤติจำกหน่วยครั้งสุดท้ำย
หรือสำเนำใบประกำศนียบัตร
− กรณีเรียน รด. ใช้สำเนำหนังสือแสดงวิทยฐำนะ
− สำเนำ สด.๙ (เฉพำะตำแหน่งสำยงำนอนุศำสนำจำรย์ ที่ยกเว้นกำรตรวจเลือก
เข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจำกำร อำยุ ๓๐ - ๓๕)
− สำเนำหลักฐำนยกเว้นกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจำกำร
อำยุ 30-35 ปี (เฉพำะกลุม่ 7 ตำแหน่งอนุศำสนำจำรย์)
− สำเนำ สด.๔๓ (ใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรกองประจำกำร
ที่แสดงว่ำได้ผ่ำนกำรตรวจเลือกแล้ว โดยไม่ถูกเข้ำกองประจำกำร)
หลักฐำนทำงทหำร (หญิง)
− สำเนำหนังสือแสดงวิทยฐำนะ
๓ นำยทหำรประทวนสังกัด ทบ.
− สำเนำคำสัง่ บรรจุหรือแต่งตั้งยศเป็นนำยทหำรประทวนครั้งแรก (ก่อน 12 ม.ค. ๕๗)
− หนังสือรับรองของผูบ้ ังคับบัญชำหน่วยต้นสังกัด ในระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเท่ำขึ้นไป
ไม่เกิน 6 เดือน (ฉบับจริง)
กรณีสำเร็จกำรศึกษำก่อนบรรจุเข้ำรับรำชกำร
− สำเนำหนังสือรับรองกำรศึกษำจำกผูบ้ ังคับหน่วยระดับแม่ทัพภำค หรือเทียบเท่ำขึ้นไป
กรณีสำเร็จกำรศึกษำหลังบรรจุเข้ำรับรำชกำร
− สำเนำหนังสือรับรำยงำนผลกำรศึกษำจำก ยศ.ทบ.
ลูกจ้ำง หรือพนักงำนรำชกำร ในสังกัดของส่วนรำชกำร กห.
− สำเนำคำสัง่ บรรจุครั้งแรก (ก่อน 12 ม.ค. ๖1)
− หนังสือรับรองของผูบ้ ังคับบัญชำหน่วยต้นสังกัด ในระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเท่ำขึ้นไป
(ฉบับจริง)

๒

(มี)

หมำยเหตุ

-3รำยกำร

ลำดับ

จำนวน เอกสำร
(ชุด)

(มี)

หมำยเหตุ

๔ คุณวุฒิกำรศึกษำ

− สำเนำปริญญำบัตร (ฉบับภำษำไทย)
กรณีผทู้ ี่ยังไม่ได้รับปริญญำบัตร
− สำเนำหนังสือรับรองอนุมัติสภำมหำวิทยำลัยที่ระบุวันสำเร็จกำรศึกษำ
ภำยในวันที่ปิดรับสมัครสอบเท่ำนั้น (ก่อน ๑2 ธ.ค. ๖2)
− สำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรศึกษำรำยวิชำ ฉบับแปลภำษำไทย (Transcript)
กรณีจบจำกต่ำงประเทศ
− หลักฐำนระเบียนแสดงผลกำรศึกษำรำยวิชำ ฉบับแปลภำษำไทย (Transcript)
(สถำบันที่ได้รับกำรรับรองสำมำรถยื่นหลักฐำนทำงรำชกำรได้ )
กรณีศึกษำคุณวุฒปิ ริญญำที่ต่อเนื่อง
(สถำบันที่ได้รับกำรรับรอง สำมำรถยื่นหลักฐำนทำงรำชกำรได้ )
− สำเนำใบระเบียนคุณวุฒิ ปวส. ฉบับภำษำไทย (Transcript)
กรณีคุณวุฒไิ ม่ตรง
− หลักฐำนรับรองคุณวุฒิ จำกสำนักงำน กพ.
กรณี
มีผลรับบรองรำยวิ
รองคุณวุชฒำและหน่
ิ จำกสำนัวยกิ
กงำน
กพ. นกำรศึกษำที่ระบุชอื่ วิชำ และ
− หลัไกม่ฐำนรั
ต จำกสถำบั
จำนวนหน่วยกิตในแต่ละวิชำที่ศึกษำมำทั้งหมด ซึง่ เกีย่ วข้องกับคุณวุฒทิ ี่เลือกสมัครสอบ

๒

เฉพำะกรณีคุณวุฒเิ รียกชือ่ ไม่ตรงตำมกำหนดกำรรับสมัคร
แสดงผลกำรรับรองปริญญำของสำนักงำน ก.พ.
แสดงผลกำรรับรองสำขำวิชำที่ตรงกับคุณวุฒิ
ข้ำพเจ้ำรับทรำบแล้วว่ำคุณวุฒเิ รียกชือ่ ไม่ตรงตำมกำหนดกำรรับสมัครและยินยอมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
ผูร้ ับผิดชอบ ในกำรรับสมัครพิจำรณำว่ำเป็นไปตำมหลักเกณที่กำหนดและสำมำรถบรรจุในตำแหน่งนั้นๆ ได้
ข้ำพเจ้ำ รับทรำบกำรตรวจเอกสำรหลักฐำนกำรรับสมัครแล้ว และข้ำพเจ้ำได้ยื่น
เอกสำรครบถ้วนสมบูรณ์
เอกสำรไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบในกำรยื่นเอกสำรต่ำง ๆ ให้ทำงรำชกำรเพื่อสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนทหำรกองหนุน เพื่อ
บรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖3 และรับรองว่ำเป็นเอกสำรหลักฐำนจริง ซึง่ หำกพบ
กำรปลอมแปลง หรือเอกสำรต่ำง ๆ ที่ไม่ตรงตำมที่กำหนด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ปฏิเสธกำรคัดเลือกทันที และจะไม่เรียกร้องสิทธิ์
จำก ทบ. โดยให้ถือว่ำกำรสอบคัดเลือกเป็นโมฆะทันที

-4ลำดับ
4.
5.

รำยกำร
หลักฐำนต้องนำมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ก่อนรำยงำนตัวเข้ำรับกำรสอบรอบสอง ได้แก่
- บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง), สาเนาบัตรประจาตัวสอบ
หำกตรวจพบเอกสำรนำมำแสดง ไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนด ผู้เข้ำรับกำรสอบต้องนำหลักฐำน
มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563 มิฉะนั้นถือว่ำหมดสิทธิ์ในกระบวนกำร
ยื่นเอกสำรฯ และถือว่ำไม่ครบกระบวนกำรสอบ

ตรวจถูกต้อง
พันเอก
( พงษ์ศักดิ์ คิ้วนาง )
ผู้อานวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
มกราคม 2563

หมำยเหตุ

ผนวก ข กำรตรวจโรค (วันที่
ลำดับ
1.
2.
3.
4.

5.

กุมภำพันธ์ 2563)

รำยกำร
กำรตรวจโรค
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เวลำ 06.00-08.00 นาฬิกา (รายงานตัว), 08.01-12.00 นาฬิกา ตรวจโรค
สถำนที่ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า
กำรปฏิบัติ
4.1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา ๐๘.๐1 นาฬิกา ณ ห้องพิธีการ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยให้งดอำหำรหลังเวลำ ๒0.๐๐ นำฬิกำ คืนวันก่อนตรวจ
(สำมำรถดื่มน้ำเปล่ำได้)
4.2 ชาระค่าตรวจโรค คนละ ๑,73๐ บำท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ก่อนเข้ารับการตรวจ
4.3 แสดงบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชน ต่อกรรมการแพทย์
4.๔ ให้นารูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน ๑ ฉบับ
(รับรองสำเนำด้วยตนเอง) มาในวันตรวจร่างกาย
- ไม่ให้ผู้เข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยใส่คอนแทคเลนส์ทุกชนิด สำหรับผู้ที่มีสำยตำสั้น, ยำว, เอียง
ให้ใส่แว่นสำยตำแทน
- กำรแต่งกำยชุดกีฬำสุภำพ, เสื้อยืดคอปก, กำงเกงวอร์มขำยำว และรองเท้ำผ้ำใบ
- กรณีมีกำรเปลี่ยน ชื่อ – สกุล ให้ถ่ำยสำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (รับรองสำเนำด้วยตนเอง) มำยื่น
ให้คณะกรรมกำรด้วย
4.๕ ความเห็นของกรรมการแพทย์ (คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายและจิตเวช) ถือเป็นเด็ดขาด จะไม่
พิจารณาผลการตรวจโรคจากหน่วยงานอื่น
4.6 ถ้ามีญาติหรือผู้ติดตามมาด้วยให้รอที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เท่านั้น
หมำยเหตุ
ให้ งดทานยาแก้ห วัด ยาลดน้ ามู ก ยาแก้คัด จมู ก และยาแก้ ไอทั้ งชนิ ด เม็ ด และน้ า อย่ างน้ อ ย 5 วั น
ก่ อ นเข้ า รั บ การตรวจร่ างกาย ในกรณี ที่ ผลการตรวจเลื อด-ปั ส สาวะ ผิ ดปกติ ผู้ ส มั ครจะได้ รั บ การติ ด ต่ อ
จาก โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล้ า หรื อ กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก ภายใน 3 วั น ท าการนั บ จากวั น ที่ ม า
ตรวจร่างกาย เพื่ อรับ การตรวจเลือดหรือตรวจปั สสาวะซ้า ผู้สมัครจะต้องมาพร้อมผู้ปกครองหรือ บุคคล
ในครอบครั ว 1 ท่ า น เพื่ อ ร่ ว มเซ็ น ชื่ อ รั บ รองการตรวจซ้ า และรั บผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ ายที่ เกิ ดจากการตรวจ
สารเสพติ ด เป็ นจ านวน 1,700 บาท ณ กองตรวจโรคผู้ ป่ วยนอก ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น รพ.พระมงกุฎเกล้ า
หากปฏิเสธการตรวจซ้า ให้ถือว่าไม่ผ่านการตรวจโรค และไม่ สามารถใช้ผลการตรวจจากสถานพยาบาลอื่น
มาใช้แทนได้
หลักฐำนต้องนำมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ก่อนรำยงำนตัวเข้ำรับกำรสอบรอบสอง ได้แก่
- บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง), สาเนาบัตรประจาตัวสอบ

ตรวจถูกต้อง
พันเอก
( พงษ์ศักดิ์ คิ้วนาง )
ผู้อานวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
มกราคม 2563

หมำยเหตุ

ผนวก ค กำรทดสอบด้ำนจิตเวช (วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2563)
ลำดับ
1.
2.
3.
4.

5.

รำยกำร
กำรทดสอบด้ำนจิตเวช
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เวลำ 06.00-08.00 นาฬิกา(รายงานตัว), 08.01-12.00 นาฬิกา ทดสอบด้านจิตเวช
สถำนที่ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า
กำรปฏิบัติ
4.๑ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา ๐๘.๐1 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
4.๒ แต่งกำยชุดสุภำพ และให้นำอุปกรณ์เครื่องเขียนมำใช้ในกำรทำแบบทดสอบด้วย
(อนุญาตให้ใส่เสื้อกันหนาวเข้าสอบได้ เนื่องจากอากาศเย็น)
หลักฐำนต้องนำมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ก่อนรำยงำนตัวเข้ำรับกำรสอบรอบสอง ได้แก่
- บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง), สาเนาบัตรประจาตัวสอบ

ตรวจถูกต้อง
พันเอก
( พงษ์ศักดิ์ คิ้วนาง )
ผู้อานวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
มกราคม 2563

หมำยเหตุ

ผนวก ง กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ( วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563)
ลำดับ
1.
2.
3.
4.

5.

รำยกำร
กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 25๖3
เวลำ รายงานตัว เวลา ๐5.0๐-06.00 นาฬิกา, 06.01-12.00 นาฬิกา ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
สถำนที่ ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดาริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
กำรปฏิบัติ
4.1 แต่งกายชุดกีฬา
4.2 เวลา 06.01 นาฬิกา ชี้แจงการปฏิบัติเป็นส่วนรวม
4.3 เริ่มทดสอบ เรียงลาดับตามสถานี ได้แก่
- ลุก – นั่ง (2 นาที)
- ดันพื้น ไม่จากัดเวลา
- สถานีวิ่ง 800 เมตร
หลักฐำนต้องนำมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ก่อนรำยงำนตัวเข้ำรับกำรสอบรอบสอง ได้แก่
- บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง), สาเนาบัตรประจาตัวสอบ

ตรวจถูกต้อง
พันเอก
( พงษ์ศักดิ์ คิ้วนาง )
ผู้อานวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
มกราคม 2563

หมำยเหตุ

ผนวก จ กำรสอบสัมภำษณ์ (วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563)
ลำดับ
1.

2.

3.

รำยกำร
กำรสอบสัมภำษณ์และควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25๖3
เวลา ๐๗.0๐ - 08.00 นาฬิกา รายงานตัว / รับฟังคาชี้แจง ณ หอประชุมกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก
เวลา 08.01 - 15.30 นาฬิกา สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารประภาสโยธิน ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์
กรมยุทธศึกษาทหารบก
สถำนที่
กลุ่มสอบที่ - 6, 8 - 9 ใช้ห้องสอบ : ห้องเรียน ๒ อาคารประภาสโยธิน
ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
กลุ่มสอบที่ 7 ใช้ห้องสอบ : กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
กำรปฏิบัติ
เวลา 08.01-15.30 ดาเนินการสอบสัมภาษณ์
3.1 ทดสอบด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และไหวพริบ โดยการสัมภาษณ์ปากเปล่า
3.2 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
หลักฐำนต้องนำมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ก่อนรำยงำนตัวเข้ำรับกำรสอบรอบสอง ได้แก่
- บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง), สาเนาบัตรประจาตัวสอบ

ตรวจถูกต้อง
พันเอก
( พงษ์ศักดิ์ คิ้วนาง )
ผู้อานวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
มกราคม 2563

หมำยเหตุ

ผนวก ฉ กำรสอบวิชำเฉพำะตำมคุณวุฒิ(เชิงลึก) (วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563)
ลำดับ
1.
2.

3.
4.

5.

รำยกำร
สอบวิชำเฉพำะตำมคุณวุฒิตำมตำแหน่ง (เชิงลึก)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา - เวลา๐7.00–09.00 นาฬิกา รายงานตัว
- เวลา 09.00–12.00 นาฬิกา สอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิฯ
- เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ นาฬิกา การสอบเชิงลึก(สอบการสอน) เฉพาะตาแหน่ง ๑๑๑, ๒๒๑,
๔๓๕, ๔๓๖, ๘๔๗ และ๙๔๘
สถำนที่ ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กำรปฏิบัติ
. กำรเตรียมตัวของผู้เข้ำสอบ
1.๑ การแต่งกาย เช่นเดียวกับการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก)
1.๒ อุปกรณ์การทาข้อสอบ
๑) ปากกา, น้ายาลบคาผิด ไม่อนุญำตให้ใช้ดินสอในกำรทำข้อสอบ
๒) ผู้เข้าสอบสามารถนาเครื่องคานวณที่มี เฉพำะฟังก์ชั่นกำรบวก ลบ คูณ หำรขั้นพื้นฐำน
๓) ให้ผู้เข้าสอบนา “บัตรประจำตัวสอบ” และ “บัตรประจำตัวประชำชน” เข้าห้องสอบด้วย
2. กำรเข้ำห้องสอบและกำรทำข้อสอบ
2.๑ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ให้ผู้เข้าสอบพร้อม ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เพื่อรับฟังคาชี้แจงในการทาข้อสอบ หลังจากนั้นจะมีกรรมการคุมสอบ พาเข้าห้องสอบ
2.๒ ห้ามนาอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น นาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลข, โทรศัพท์มือถือ, เพจเจอร์
หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบเด็ดขาด
2.๓ เมื่อกรรมการคุมสอบแจกปัญหาสอบและใบตอบแล้ว ห้ำมผู้เข้ำสอบเปิดอ่ำนปัญหำสอบก่อนที่
กรรมกำรคุมสอบจะสั่งให้เริ่มทำข้อสอบ (หำกมีข้อสงสัยให้ยกมือถำมกรรมกำรคุมสอบทันที)
2.๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มทาข้อสอบ จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบหลังเวลา ๐๙.๐๐ น.
เข้าห้องสอบในทุกกรณี และผู้ที่เข้าสอบจะต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะสิ้นสุดเวลาสอบ โดยจะออกจาก
ห้องสอบก่อนเวลาไม่ได้ และเมื่อหมดเวลาสอบ เวลา ๑๒.๐๐ น. ให้วางเอกสารปัญหาสอบและ
กระดาษคาตอบไว้บนโต๊ะ ห้ามนาปัญหาสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
2.๕ ห้ามนั่งผิดที่หมายเลขที่นั่งสอบของตนเองและห้ามลงหมายเลขประจาตัวสอบที่ไม่ใช่หมายเลข
ประจาตัวสอบของตนเองในใบคาตอบ (กรณีนี้ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ)
2.๖. ห้ามแสดงกริยาที่อาจส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี
หลักฐำนต้องนำมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ก่อนรำยงำนตัวเข้ำรับกำรสอบรอบสอง ได้แก่
- บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง), สาเนาบัตรประจาตัวสอบ

ตรวจถูกต้อง
พันเอก
( พงษ์ศักดิ์ คิ้วนาง )
ผู้อานวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
มกราคม 2563

หมำยเหตุ

คำแนะนำสำหรับผู้เข้ำร่วมกำรสอบวิชำเฉพำะตำมคุณวุฒิ (เชิงลึก)
๑. วันเวลำและสถำนที่สอบ
วันอังคารที่ ๑๘ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. ถึง ๑๒๐๐ น. ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
๒. กำรเตรียมตัวของผู้เข้ำสอบ
๒.๑ การแต่งกายเช่นเดียวกับการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก)
๒.๒ อุปกรณ์การทาข้อสอบ
๑) ปากกา, น้ายาลบคาผิด ไม่อนุญำตให้ใช้ดินสอในกำรทำข้อสอบ
๒) ผู้เข้าสอบสามารถนาเครื่องคานวณที่มี เฉพำะฟังก์ชั่นขั้นพื้นฐำน ห้ำมเครื่องคำนวณ
ที่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้เข้ำห้องสอบ
๓) ให้ผู้เข้าสอบนา“บัตรประจำตัวสอบ” และ “บัตรประจำตัวประชำชน” เข้าห้องสอบด้วย
๓. กำรเข้ำห้องสอบและกำรทำข้อสอบ
๓.๑ เวลา ๐๗๓๐ น. ให้ผู้เข้าสอบพร้อม ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เพื่อรับฟังคาชี้แจงในการทาข้อสอบ หลังจากนั้นจะมีกรรมการคุมสอบนาเข้าห้องสอบ
๓.๒ ห้ามนาอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น นาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลข, โทรศัพท์มือถือ, เพจเจอร์
หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบเด็ดขาด
๓.๓ เมื่ อ กรรมการคุ ม สอบแจกปั ญ หาสอบและใบตอบแล้ ว ห้ ำ มผู้ เข้ ำ สอบเปิ ด อ่ำ นปั ญ หำสอบก่ อนที่
กรรมกำรคุมสอบจะสั่งให้เริ่มทำข้อสอบ ( หากมีปัญหาข้อสงสัยให้ยกมือถามกรรมการคุมสอบ )
๓.๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มทาข้อสอบ จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบหลังเวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าห้อง
สอบในทุกกรณี และผู้ที่เข้าสอบจะต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะสิ้นสุดเวลาสอบ โดยจะออกจากห้อง
สอบก่ อ นเวลาไม่ ไ ด้ และเมื่ อ หมดเวลาสอบ เวลา ๑๒.๐๐ น. ให้ ว างเอกสารปั ญ หาสอบและ
กระดาษคาตอบไว้บนโต๊ะ ห้ามนาปัญหาสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
๓.๕ ห้ามนั่งผิดที่หมายเลขที่นั่งสอบของตนเองและห้ามลงหมายเลขประจาตัวสอบที่ไม่ใช่หมายเลข
ประจาตัวสอบของตนเองในใบคาตอบ ( กรณีนี้ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ)
๓.๖ ห้ามแสดงกริยาที่อาจส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี
*************************

คำแนะนำสำหรับผู้เข้ำสอบวิชำเฉพำะตำมคุณวุฒิ (เชิงลึก)
ตำแหน่ง ๑๑๑, ๒๒๑, ๔๓๕, ๔๓๖, ๘๔๗ และ๙๔๘ (รร.จปร.)
๑. เวลำและสถำนที่สอบ
วันอังคารที่ ๑๘ ก.พ. ๖๓
-เวลา ๐๙๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สอบข้อเขียน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- เวลา ๑๓๐๐ น. – ๑๖๐๐ น. สอบการสอน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๒. กำรเตรียมตัวของผู้เข้ำสอบ
๒.๑ การแต่งกายเช่นเดียวกับการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก)
๒.๒ อุปกรณ์การทาข้อสอบ
๑) ปากกา, น้ายาลบคาผิด ไม่อนุญำตให้ใช้ดินสอในกำรทำข้อสอบ
๒) ผู้เข้าสอบสามารถนาเครื่องคานวณที่มี เฉพำะฟังก์ชั่นขั้นพื้นฐำน ห้ำมเครื่องคำนวณ
ทีส่ ำมำรถบันทึกข้อมูลได้เข้ำห้องสอบ
๓) ให้ผู้เข้าสอบนา“บัตรประจำตัวสอบ” และ “บัตรประจำตัวประชำชน” เข้าห้องสอบด้วย
๒.๓ ให้เตรียมการสอบการสอนโดยใช้เวลาในการสอบสอน ประมาณ ๑๕-๒๐ นาที
๒.๔ ให้ยื่นเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้ในการสอบการสอน
ใบรายงานผลการศึกษาในทุกระดับการศึกษา(ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป)
๓. กำรเข้ำห้องสอบและทำข้อสอบ
๓.๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ให้ผู้เข้าสอบพร้อมที่ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เพื่อรับฟังคาชี้แจงในการทาข้อสอบ หลังจากนั้นจะมีกรรมการคุมสอบ พาเข้าห้องสอบ
๓.๒ ห้ามนาอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น นาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลข, โทรศัพท์มือถือ, เพจเจอร์
หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบเด็ดขาด
๓.๓ เมื่อกรรมการคุมสอบแจกปัญหาสอบและใบคาตอบแล้ ว ห้ำมผู้เข้ำสอบเปิดอ่ำนปัญ หำสอบก่อนที่
กรรมกำรคุมสอบจะสั่งให้เริ่มทำข้อสอบ ( หำกมีปัญหำข้อสงสัยให้ยกมือถำมกรรมกำรคุมสอบทันที )
๓.๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มทาข้อสอบ จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบหลังเวลา ๐๙.๐๐ น.
เข้าห้องสอบในทุกกรณี และผู้ที่เข้าสอบจะต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะสิ้นสุดเวลาสอบ โดยจะออก
จากห้องสอบก่อนเวลาไม่ได้ และเมื่อหมดเวลาสอบ เวลา ๑๒.๐๐ น. ให้วางเอกสารปัญหาสอบ
กระดาษคาตอบ ไว้บนโต๊ะ ห้ามนาปัญหาสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
๓.๕ ห้ามนั่งผิดที่หมายเลขที่นั่งสอบของตนเองและห้ามลงหมายเลขประจาตัวสอบที่ไม่ใช่หมายเลข
ประจาตัวสอบของตนเองในใบคาตอบ ( กรณีนี้ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ )
๓.๖ ห้ามแสดงกริยาที่อาจส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี
๔. กำรเข้ำห้องสอบกำรสอน
๔.๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ให้ผู้เข้าสอบพร้อมที่ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เพื่อรับฟังคาชี้แจงในการทาข้อสอบ หลังจากนั้นจะมีกรรมการคุมสอบพาเข้าห้องสอบ
๔.๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เริ่มดาเนินการสอบการสอน ตามสถานที่ที่กาหนด
*************************

รำยละเอียดข้อปฏิบัติติกำรสอบเชิงลึก (สอบกำรสอน)
เฉพำะตำแหน่ง ๑๑๑, ๒๒๑, ๔๓๕, ๔๓๖, ๘๔๗ และ๙๔๘ (รร.จปร.)
ลำดับ
ตำแหน่ง
อัตรำ
คุณวุฒิ
ตำแหนง
๑๑๑
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร พ.ต.
ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ
๒๒๑
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร พ.ต.
ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาดาราศาสตร หรือฟสิกส์
๔๓๕
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร พ.ต.
ปริญ ญาเอก สาขาประวัติ ศาสตร หรือสาขาความสั ม พั น ธ
ระหวางประเทศ ภาษารัสเซีย สหรัฐอเมริกาหรือยุโรป
๔๓๖
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร พ.ต.
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ / การสอน
ภาษาอังกฤษ
๘๔๗
ประจาแผนก กช.
ร.อ.
สถ.บ. สาขาสถาปตยกรรม , สถาปตยกรรมศาสตร
๙๔๘
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร พ.ต.
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

สิ่งที่ต้องเตรียมมำในกำรสอบ
เวลา ๑๓๐๐ น. – ๑๖๐๐ น. ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๑. ตำแหน่ง ๑๑๑ (ห้องสอบกองวิชำวิศวกรรมสรรพำวุธ)
- ใบรายงานผลการศึกษาในทุกระดับการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป)
๒. ตำแหน่ง ๒๒๑ (ห้องสอบกองวิชำประวัติศำสตร์)
- เตรียมการสอนในหัวข้อ ฟิสิกส์ทั่วไป ใช้เวลาในการสอบ 15 นาที
- เตรียมการสอนในหัวข้อ ดาราศาสตร์ ใช้เวลาในการสอบ 15 นาที
- ใบรายงานผลการศึกษาในทุกระดับการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป)
- วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย บทความ ใบรับรองอื่น ๆของผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ และฟิสิกส์
- คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
๓. ตำแหน่ง ๔๓๕ (ห้องสอบกองวิชำประวัติศำสตร์)
- ใบรายงานผลการศึกษาในทุกระดับการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป)
๔. ตำแหน่ง ๔๓๖ (ห้องสอบกองวิชำอักษรศำสตร์)
- ใบรายงานผลการศึกษาในทุกระดับการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป)
๕. ตำแหน่ง ๙๔๘ (ห้องสอบกองวิชำคณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์)
- เตรียมการสอนในหัวข้อ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ใช้เวลาในการสอบ 15 นาที
- ใบรายงานผลการศึกษาในทุกระดับการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป)
- วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย บทความ ใบรับรองอื่น ๆของผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
๖. ตำแหน่ง ๘๔๗ (ห้องสอบกองวิชำประวัติศำสตร์)
- ใบรายงานผลการศึกษาในทุกระดับการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป)
- คอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่มี Program Auto CAD และ Program SketchUp
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ
*************************

