รายละเอียดการดาเนินการของผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ภาควิชาการ
( แนบท้ ายประกาศ กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก เรื่ อ ง ผู้ ที่ ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กทหารกองหนุ น
บรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจาปีงบประมาณ 2563 ขั้น ตอนที่ 1
(ภาควิชาการ) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 )
คาแนะนาการสอบขั้น ตอนที่ 2 (ภาคปฏิบั ติ) การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจาปีงบประมาณ 2563
ให้ ผู้ ที่ ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กขั้ น ตอนที่ 1 (ภาควิ ช าการ) รายงานตั ว เพื่ อ สอบขั้ น ตอนที่ 2 (ภาคปฏิ บั ติ )
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 นาฬิกา การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สนามกีฬากรมยุทธ์
ถ.พระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ รถประจาทางผ่านมีสาย 9, 44, 50, 67, 70
2. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 นาฬิกา สอบสัมภาษณ์, พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม
และส่ งหลั ก ฐานฯ เพิ่ ม เติ ม ณ หน่ ว ยบั ญ ชาการรัก ษาดิ น แดน สวนเจ้าเชตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ไม่ ค วรน า
ยานพาหนะส่วนตัวไปเนื่องจากการจราจรคับคั่ง) รถประจาทางผ่านมีสาย 12, 48, 60, 508
3. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 นาฬิกา การทดสอบจิตเวช ณ ห้องประชุม พล.ท. อรุณ เชาวนาศัย
ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ เขตพญาไท กรุงเทพฯ รถประจาทางผ่านมีสาย 8, 12, 14, 18, 28,
92, 96, 97, 108, 125, ปอพ.4, ปอ.10, ปอ.509, ปอ.515, ปอ.532, ปอ.538 และ ปอ.166
4. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 นาฬิกา การทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร
กรมการทหารสื่อสาร (สะพานแดง) ถ.พระรามที่ 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ รถประจาทางผ่านมีสาย 3, 65, 70
5. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 นาฬิกา การตรวจโรค ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 10 อาคารพั ช รกิติย าภา เวลา 13.00 นาฬิกา เอ็ กซเรย์ปอด รพ.พระมงกุฎ เกล้าฯ เขตพญาไท กรุงเทพฯ
รถประจาทางผ่านมีสาย 8, 12, 14, 18, 28, 92, 96, 97, 108, 125, ปอพ.4, ปอ.10, ปอ.509, ปอ.515,
ปอ.532, ปอ.538 และ ปอ.166
การแต่งกาย
- ข้อ 1
แต่งกายชุดกีฬา (เสื้อยืดคอปกแขนสั้น, กางเกงกีฬาขาสั้น, รองเท้าผ้าใบ)
- ข้อ 2, 3 และ 4
แต่งกายชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นหรือยาว, กางเกงขายาว,
รองเท้าหุม้ ส้น) ตัดผมให้เรียบร้อย
- ข้อ 5
แต่งกายชุดกีฬา (เสื้อยืดคอปก, กางเกงวอร์มขายาว, รองเท้าแตะ)
หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 (ภาควิชาการ) ให้ส่งหลักฐานและตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วุฒิการศึกษา, บัตรประจาตัวประชาชน, หนังสือสาคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8), สาเนา
ทะเบียนบ้านผู้สมัคร, บิดา, มารดา, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) และหลักฐานการขอคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)
พร้อมลงนามรับ รองสาเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 – 16.00
นาฬิกา ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สวนเจ้าเชตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
2. หลั ก ฐานส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนพร้ อ มลงนามรั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ ง จ านวน 1 ชุ ด ส่ ง ที่
รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยากร ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 –
07.30 นาฬิกา
3. ห้ามผู้ที่เข้ารับการตรวจโรค ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ใส่คอนแทคเลนส์ทุกชนิด สาหรับผู้ที่มี
ปัญหาเรื่องสายตาเอียง สายตาสั้น อนุญาตให้สวมแว่นสายตาเข้ารับการตรวจสายตาเท่านั้น และให้งดน้าและอาหาร
ตั้งแต่เวลา 20.00 นาฬิกา ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
/ 4. ให้ผู้ที่ …

-24. ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 (ภาควิชาการ) ตรวจสอบหมายเลขประจาตัวสอบและหมายเลข
ประจาตัวประชาชนตามบัญ ชีหมายเลขแนบท้ายประกาศ ว่าถูกต้องหรือไม่ หากตรวจพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึ กษาทหารบก ได้ตั้งแต่วันที่
18 – 22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกาหนดดังกล่าว จะถือว่าข้อมูลของผู้ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกขั้นตอนที่ 1 (ภาควิชาการ) มีความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
5. เป็ น หน้ าที่ ของผู้ ส มั ค รทดสอบความรู้ ซึ่ งเป็ น ผู้ ที่ ผ่ านการสอบคัด เลื อ กขั้ น ตอนที่ 1 (ภาควิช าการ)
ที่จะจัดการให้ ทราบประกาศดังกล่าวข้างต้น และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสอบขั้นตอนที่ 2 (ภาคปฏิบัติ)
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจาปีงบประมาณ 2563 ด้วยตนเอง จะไม่มีการแจ้ง
ให้ทราบเป็นรายบุคคล
6. สาหรับ ผู้ ที่มีข้อสงสัย ประการใดในทุกกรณี ให้ ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองคัดสรรและพัฒ นาบุคลากร
กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้กรมยุทธศึกษา
ทหารบก ยินดีให้คาแนะนาในทุกกรณี หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2241 4037 และ 0 2297 6196
7. ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ (ภาควิชาการ) ผู้ใดไม่เข้ารายงานตัวตามกาหนดวัน และเวลาข้างต้น ให้ถือว่า
ผู้นั้นสละสิทธิ์

ตรวจถูกต้อง
พันเอก
( พนาพันธ์ คงพินิจ )
รองผู้อานวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
กรมยุทธศึกษาทหารบก
พฤศจิกายน 2562

