
 

  
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลดักระทรวงกลาโหม 
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร  

และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑. กล่าวนำ 

 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๒. ตำแหน่งที่เปิดรับสมคัร คุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน ๑๑ อัตรา 
(ผนวก ก) 
 ๒.๒ นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็นสิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) จำนวน ๑๑ อัตรา (ผนวก ข) 
 ๒.๓ พนักงานราชการ จำนวน ๔๓ อัตรา (ผนวก ค) 
๓. การรับสมัครสอบ 
 ๓ .๑  ส มั ค ร ได้ ท า งอิ น เท อ ร์ เน็ ต  ที่ เว็ บ ไซ ต์  http://opsd.mod.go.th ห รื อ เว็ บ ไซ ต์  
https://opsd.thaijobjob.com ในหัวข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” ตั้งแต่ วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 
ถึง วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยดำเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน 
ที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ (ตามข้ันตอนที่ ๓) 
 ขั้นตอนที่ ๒ พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน ๑ แผ่น หากไม่มี
เครื่องพิมพ์ ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูลและนำไปสั่งพิมพ์  
ในภายหลัง 
  ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์ม 
การชำระเงิน ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอกชื่อ 
นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน และสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัคร  
ในครั้งแรกได้ 
 

  / ขั้นตอนที่ ๓ ... 
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 ขั้นตอนที่ ๓ สามารถชำระเงินค่าสมัครสอบตามช่องทาง ดังนี้ 
   (๑) นำแบบฟอร์มการชำระเงินตามข้อ ๓.๑ ขั้นตอนที่ ๒ ไปทำการชำระผ่านทาง
เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖  
ถึงวนัจันทร์ท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ 
   (๒) การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครสอบที่
มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ตามข้อ ๓.๑ ขั้นตอนที่ ๒ ไป
ทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ ” เลือก 
“ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” และใส่รหัสบริษัท (Company Code : 91362) และ
หมายเลขอ้างอิง (Ref.1 : เลขชำระเงิน 10 หลัก, Ref.2 : เลขประจำตัวประชาชน) ตามที่ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน 
โดยต้องชำระเงิน ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน 
(Slip) ไว้เป็นหลักฐาน 
   (๓) การชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Krungthai Next ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝาก
ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ Krungthai Next แล้ว สามารถเลือก 
“ชำระเงิน” หมวดหมู่และค้นหารายการ “91362” พร้อมตรวจสอบชื่อหน่วยงาน ใส่เลขชำระเงิน Ref.1 : 
เลขชำระเงิน ๑๐ หลัก, Ref.2 : เลขประจำตัวประชาชน เลือกค่าธรรมเนียมในการสมัคร ใส่รหัส Krungthai Next 
ของท่าน เพื่อทำรายการต่อ กดเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงผลการชำระเงินเป็นไฟล์รูปภาพ เป็นอันเสร็จขั้นตอน   
โดยต้องชำระเงิน ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และให้พิมพ์หน้ายืนยัน  
การชำระเงินจากเว็บไซต์ไว้เป็นหลักฐาน 
   (๔) การชำระเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียน 
(Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” แล้ว สามารถนำรหัส QR Code ไปทำรายการชำระเงิน 
ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยต้องชำระเงิน ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐาน 
 ๓.๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแบ่งตามประเภท ดังนี้  
  ๓.๒.๑ ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๓๘๐ บาท (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียม  
การสมัครสอบ ๓๓๐ บาท ค่าบริการ SMS ๒๐ บาท และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท)  
  ๓.๒.๒ ตำแหน่งนายทหารประทวน และพนักงานราชการ จำนวน ๓๕๐ บาท (ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๓๐๐ บาท ค่าบริการ SMS ๒๐ บาท และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท)   
    ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ 
สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ทั้งประเภทนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน หรือพนักงานราชการ 
ประเภทละ ๑ ตำแหน่ง หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบใน
แต่ละตำแหน่งที่สมัคร 
 ๓.๓ ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ 
และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์  
http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com ในหัวข้อ “การรับสมัครและ 
สอบคัดเลือก” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ” เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วให้พิมพ์  
บัตรประจำตัวสอบลงในกระดาษ A4 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบทุกครั้ง  
 

/ ๔. กำหนดการสอบ ... 
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๔. กำหนดการสอบ และการปฏิบัติที่สำคัญ (ผนวก ง)  

๕. การสอบ และเกณฑ์การตัดสิน  
 ๕.๑ การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ๕.๑.๑ ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับลงไป  
จำนวน ๕ เท่า ของอัตราที่เปิดบรรจุในแต่ละตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วิภาววิสัย 
และการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
  ๕.๑.๒ ตำแหน่งนายทหารประทวน   
   ๕.๑.๒.๑ ตำแหน่งที่มีการทดสอบภาคปฏิบัติ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับลงไป
จำนวน ๑๐ เท่า ของอัตราที่ เปิดบรรจุในแต่ละตำแหน่ง เพื่ อเข้ารับการทดสอบวิภาววิสัย การทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
   ๕.๑.๒.๒ ตำแหน่งที่ไม่มีการทดสอบภาคปฏิบัติ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับลงไป
จำนวน ๕ เท่า ของอัตราที่เปิดบรรจุในแต่ละตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการทดสอบวิภาววิสัย การทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
  ๕.๑.๓ ตำแหน่งพนักงานราชการ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับลงไปจำนวน ๑๐ เท่า ของ
อัตราที่เปิดบรรจุในแต่ละตำแหน่ง 
  ทั้งนี้ หากผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบภาควิชาการในจำนวนเท่าที่กำหนดในลำดับสุดท้าย 
ตามข้อ ๕.๑.๑, ๕.๑.๒ และ ๕.๑.๓ มีคะแนนเท่ากันมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ที่มีคะแนนเท่ากันนั้นมีสิทธิ์  
เข้าสอบในข้ันตอนต่อไป 
 ๕.๒ การทดสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ๕.๒.๑ ตำแหน่งนายทหารประทวน (เฉพาะบางรหัสตำแหน่งที่ต้องมีการทดสอบภาคปฏิบัติ 
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งใน ผนวก ข) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะรวมผลคะแนนภาควิชาการ  ตามข้อ ๕.๑.๒    
และภาคปฏิบัติเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดเรียงตามลำดับลงไปจำนวน ๕ เท่า ของอัตราที่เปิดบรรจุ 
ในแต่ละตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการทดสอบวิภาววิสัย การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
 ๕.๒.๒ ตำแหน่งพนักงานราชการ (เฉพาะบางรหัสตำแหน่งที่ต้องมีการทดสอบภาคปฏิบัติ 
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งใน ผนวก ค) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะรวมผลคะแนนภาควิชาการ ตามข้อ ๕.๑.๓    
และภาคปฏิบัติเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดเรียงตามลำดับลงไปจำนวน ๑๐ เท่า ของอัตราที่เปิดบรรจุ 
ในแต่ละตำแหน่ง 
 ทั้งนี้ หากผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคปฏิบัติในจำนวนเท่าที่กำหนดในลำดับสุดท้าย 
ตามข้อ ๕.๒.๑ มีคะแนนเท่ากันมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ที่มีคะแนนเท่ากันนั้นมีสิทธิ์เข้าสอบในขั้นตอนต่อไป 
 ๕.๒.๓ ในการทดสอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ  
คนละ ๑๐๐ บาท โดยชำระ ณ สถานที่สอบภาคปฏิบัติ 
 ๕.๒.๔ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ได้ ให้ประธาน
กรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสิน 

/ ๕.๒.๕ ในกรณ ี ... 
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 ๕.๒.๕ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบสอบผ่านภาควิชาการ ในตำแหน่งนายทหารประทวน      
และพนักงานราชการ มีวิชาสอบภาคปฏิบัติเหมือนกัน สามารถสอบภาคปฏิบัติได้เพียงครั้งเดียว และนำผลการสอบ 
ไปใช้ทั้ง ๒ ตำแหน่ง 
 ๕.๓ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) ผู้สมัครสอบในตำแหน่ง
นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่สอบผ่านเข้ารอบ จะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครบทั้ง    
๓ สถานี ได้แก่ สถานีดันพื้น สถานีลุกนั่ง และสถานีวิ่ง (สถานีละ ๑๐ คะแนน) ตามเกณฑ์การทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย (ผนวก ฉ)  
 กรณีที่ผู้สมัครสอบผ่านทั้ง ๒ ตำแหน่ง สามารถทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้เพียงครั้งเดียว     
และนำผลการทดสอบไปใช้ได้ทั้ง ๒ ตำแหน่ง 
 ๕.๔ การทดสอบวิภาววิสัย 
 ผู้ สมั ครสอบในตำแหน่ งนายทหารสัญญาบัตร และตำแหน่ งนายทหารประทวน  
ที่ผ่านเข้ารอบ จะต้องเข้ารับการทดสอบวิภาววิสัย  เพื่อเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการสัมภาษณ์ของ
คณะอนุกรรมการฯ การทดสอบวิภาววิสัย เป็นการทดสอบเพื่อวัดด้านนามธรรมที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด 
ลักษณะนิสัย คณุธรรม จริยธรรมของแต่ละบุคคล  
 ๕.๕ การสอบสัมภาษณ์  
  ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร และตำแหน่งนายทหารประทวนที่ผ่านเข้ารอบ
จะต้องเข้ารับการสอบวิภาววิสัย ตามวัน เวลา ที่กำหนด จึงมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ 
จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ  
และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสิน ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน เท่านั้น  
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะบันทึกผลการสัมภาษณ์รายบุคคลไว้เป็นหลักฐาน  
 ๕.๖ การตัดสินผู้ที่จะได้รับการบรรจุ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการดังนี้ 
  ๕.๖.๑ ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร นำผลรวมคะแนนการสอบภาควิชาการ การทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์รายบุคคล มาจัดลำดับตามคะแนน โดยผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 
ในแต่ละตำแหน่ง เป็นตัวจริงเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
  ๕.๖.๒ ตำแหน่งนายทหารประทวน นำผลรวมคะแนนการสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์รายบุคคล มาจัดลำดับตามคะแนน โดยผู้ที่มี
คะแนนสูงสุดในแต่ละตำแหน่ง เป็นตัวจริงเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
  ๕.๖.๓ ตำแหน่งพนักงานราชการ นำผลรวมคะแนนการสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) 
มาจัดลำดับตามคะแนน โดยผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละตำแหน่ง เป็นตัวจริงเพื่อจ้างงานเป็นพนักงานราชการ 
สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติที่มิได้เป็นตัวจริง จะถูกจัดอยู่ในบัญชีสำรอง 
เพื่อรอเรียกการจ้างงานภายในระยะเวลา ๒ ปี กรณีมีตำแหน่งอัตราว่าง 
 
 
 
 

/หมายเหต ุ... 
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หมายเหตุ : กรณีที่ผลรวมของคะแนนในข้อ ๕.๖ มีผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
ให้ดำเนินการ ดังนี ้
 ๑. ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาควิชาการมากกว่า เป็นผู้ที่จะได้รับ 
การคัดเลือกเป็นตัวจริงเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ถ้าได้คะแนนภาควิชาการเท่ากัน ให้ประธานกรรมการ
อำนวยการสอบคัดเลือกฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยจะพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์รายบุคคล 
 ๒ ตำแหน่งนายทหารประทวน    
  ๒.๑ ตำแหน่งที่ไม่มีการทดสอบภาคปฏิบัติ ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาควิชาการมากกว่า เป็นผู้ที่จะ
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ถ้าได้คะแนนภาควิชาการเท่ากัน ให้ประธานกรรมการ
อำนวยการสอบคัดเลือกฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยจะพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์รายบุคคล 
  ๒.๒ ตำแหน่งที่มีการทดสอบภาคปฏิบัติ ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคปฏิบัติมากกว่า เป็นผู้ที่จะได้รับ
การคัดเลือกเป็นตัวจริงเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ถ้าได้คะแนนภาคปฏิบัติเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาควิชาการ
มากกว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ถ้าคะแนนภาควิชาการเท่ากัน ให้ประธานกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกฯ 
เป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยจะพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์รายบุคคล 
 ๓. ตำแหน่งพนักงานราชการ  
  ๓.๑ ตำแหน่งที่ไม่มีการทดสอบภาคปฏิบัติ ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาควิชาการมากกว่า เป็นผู้ที่จะ
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ถ้าได้คะแนนภาควิชาการเท่ากัน ให้ประธานกรรมการ
อำนวยการสอบคัดเลือกฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน  
  ๓.๒ ตำแหน่งที่มีการทดสอบภาคปฏิบัติ ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคปฏิบัติมากกว่า เป็นผู้ที่จะได้รับ
การคัดเลือกเป็นตัวจริงเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ถ้าได้คะแนนภาคปฏิบัติเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาควิชาการ
มากกว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ถ้าคะแนนภาควิชาการเท่ากัน ให้ประธานกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกฯ 
เป็นผู้พิจารณาตัดสิน  

๖. เงื่อนไขอื่น ๆ 
 ๖.๑ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบตำแหน่งที่จะสมัครสอบและรับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว 
ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการ หรือจ้างงานทันที 
 ๖.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลลงในใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตให้ครบถ้วน 
กรณีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิ์ในการสมัครสอบหรือไม ่
 ๖.๓ การสมัครสอบให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจ  
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
 ๖.๔ ผู้สมัครสอบจะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เพิ่มเติม เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด 
 ๖.๕ ผู้สมัครสอบจะต้องเตรียม “บัตรประจำตัวสอบ” และ “บัตรประจำตัวประชาชน” หรือ 
บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้  
จะต้องมีรูปถ่าย ตัวอักษรชัดเจนและยังไม่หมดอายุ) ไปแสดงต่อคณะกรรมการควบคุมการสอบด้วยทุกครั้ง 
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 

/๖.๖ เมื่อกรรมการ... 
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 ๖.๖ เมื่อกรรมการควบคุมการสอบแจกปัญหาสอบและกระดาษคำตอบแล้ว ห้ามผู้สมัครสอบ 
เปิดอ่านปัญหาสอบก่อนที่กรรมการควบคุมการสอบสั่ง (หากมีข้อสงสัยให้ยกมือและถามกรรมการควบคุมการสอบ) 
 ๖.๗ เมื่อเริ่มทำข้อสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่มาถึงห้องสอบช้าเกินกว่า ๒๐ นาที นับจาก
เวลาเริ่มต้นสอบ เข้าห้องสอบในทุกกรณี และผู้ที่เข้าสอบจะต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะทำการสอบไปแล้ว  
ไม่น้อยกว่า ๖๐ นาที จึงจะออกจากห้องสอบได้ ทั้งนี้ หากผู้สมัครสอบไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ เน่ืองจากมาถึง
ห้องสอบช้าเกินเวลาที่กำหนด ไม่สามารถเรียกคืนค่าสมัครสอบได้ 
 ๖.๘ ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ, เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(Notebook, Tablet), นาฬิกา (Smart Watch) และอุปกรณ์อื่นตามที่กรรมการผู้ควบคุมสอบจะเห็นควร 
 ๖.๙ หากผู้ใดทุจริตในการสอบ คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการสอบของผู้นั้น หรืออาจยกเลิก
การสอบทั้งหมด โดยไม่สามารถเรียกคืนค่าสมัครสอบได้ 
 ๖.๑๐ ผู้สมัครสอบต้องรับรองเอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อคณะกรรมการว่าเป็นเอกสาร 
ที่ทางราชการออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 
 ๖.๑๑ ผู้สมัครสอบต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัครทุกประการ  
หากทางราชการตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครไม่ว่าจะอยู่ในข้ันตอนใด เช่น 
การสมัครสอบ การประกาศผล การรายงานตัว ถึงแม้จะส่งหลักฐาน หรือทำสัญญาแล้วก็ตาม ถือว่าผู้สมัครสอบ
ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ข้างต้น และไม่มีสิทธิ์เข้ารับราชการ หรือหากมีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ หรือจ้างงานแล้ว 
ก็สามารถยกเลิกคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ หรือจ้างงานได้ 

๗. ผู้ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) ต้องดำเนินการ ดังนี้ 
 ๗.๑ การรายงานตัว ให้มารายงานตัวต่อคณะกรรมการฯ พร้อมรับเอกสารที่ทางราชการออก 
ให้เพื่อนำไปดำเนินการ ในวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องยุทธนาธิการ (ชั้น ๒)  
ภายในศาลาว่าการกลาโหม หากล่วงเลยเวลาตามที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในทุกกรณี 
 ๗.๒ การตรวจร่างกาย ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย จะต้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
หรือโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยผู้เข้ารับ 
การตรวจร่างกายจะต้องชำระเงินค่าตรวจร่างกาย และใหถ้ือผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์ทหารเป็นยุติ 
ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว โดยจะไม่มีการตรวจซ้ำแต่อย่างใด และจะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกาย    
โดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น ทั้งนี้การตรวจร่างกายให้งดอาหารหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. คืนวันก่อนตรวจ     
(ดื่มน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย) 
 ๗.๓ การทดสอบด้านจิตเวชที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหรือโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
กรมแพทย์ทหารอากาศ ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจร่างกาย ทั้งนี้ ให้เตรียมดินสอ 2B 
และยางลบ มาใช้สำหรับทำแบบทดสอบจิตเวชด้วย  
 กรณีผู้ที่สอบได้เป็นบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์ หรือผลการตรวจร่างกายไม่ผ่าน หรือการทดสอบ 
ด้านจิตเวชไม่ผ่าน คณะกรรมการจะเรียกผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปเป็นผู้ที่ได้รับ 
การคัดเลือก (ตัวจริง) 

๘. หลักฐานการรายงานตัว  
 ๘.๑ ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ 
 ๘.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 ๘.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร/สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)  

 / ๘.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน ... 





 

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร 
 ๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒. ผู้สมัครสอบต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๕ ปี (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๓๑ -  
๓๐ กันยายน ๒๕๔๘)  
 ๓. ผู้สมัครสอบต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือผู้ท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภาของสถาบันท่ีระบุว่า “โดยอนุมัติสภาของ
สถาบัน” พร้อม TRANSCRIPT ภายในวันที่ประกาศผลผู้สอบได้เป็นตัวจริง 
                ๔. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามท่ีกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งท่ีจะสมัครสอบ 
ท้ั งนี้  ส าม ารถต รวจสอ บ คุณ วุฒิ ก าร ศึก ษ าไ ด้ ท่ี เว็ บ ไซ ต์  http://opsd.mod.go.th ห รื อ เว็ บ ไซ ต์  
https://opsd.thaijobjob.com  ในหัวข้อ “การรับรองคุณวุฒิ สำนักงาน ก.พ.” 
 ๕. มีรูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร โดยมีค่าดัชนีมวลกาย 
(BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ระหว่าง ๑๘.๕๐ - ๒๘.๐๐) และไม่เป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๗๔ 
(พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ (ผนวก จ)  
 ๖. มีความสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร 
 ๗. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกกำหนดให้เข้ารับราชการกองประจำการในการตรวจเลือกทหารกองเกิน  
เข้ ารับราชการกองประจำการ ประจำปี  ๒๕๖๖ หรือ เป็น ผู้ห ลีกเล่ียงหรือขัดขืน  ตามมาตรา ๔๕  
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 ๘. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติท่ีดีต่อกระทรวงกลาโหม 
รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ๙. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๑๐. ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่างต้ังครรภ์ 
 ๑๑. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล 
 ๑๒. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เป็นผู้ท่ีเคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษา 
ของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ 
 ๑๓. ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน  
อันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ 
 ๑๔. ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ 
 ๑๕. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๑๖. ไม่เป็นผู้ท่ีตาบอดสี 
 ๑๗. ไม่เป็นผู้ท่ีมีรอยสักบนร่างกายท่ีเห็นเด่นชัด 
 ๑๘. ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 ๑๙. สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่ให้เข้าสอบ  ท้ังนี้   
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  
และตามความในข้อ ๕ ของคำส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 ๒๐. นายทหารประทวน ลูกจ้างหรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมจะต้องมีหนังสือ
อนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด 
 ๒๑. กรณีท่ีผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการ หากสอบได้จะไม่รับโอนและย้าย โดยจะบรรจุให้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีสมัคร 



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง สำยงำน คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๑๐๑  ประจ ำแผนกธุรกำร

และก ำลังพล
กองกลำง 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกลำโหม

ทรัพยำกรบคุคล ปริญญำตรีขึ้นไป ในสำขำวิชำ บริหำรรัฐกิจ, รัฐศำสตร์, 
นิติศำสตร์, บริหำรธุรกิจ, กำรจัดกำร, ศิลปศำสตร์, 
เศรษฐศำสตร์, สำรสนเทศศำสตร์, นิเทศศำสตร์, 
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ , รัฐประศำสนศำสตร์ , 
ทำงจิตวิทยำ, ทำงจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร,
ทำงบริหำรทรัพยำกรมนุษย์

ปฏิบติังำนในฐำนะผู้ปฏิบติังำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร หรือประสบกำรณ์และควำมช ำนำญงำน
 โดยปฏิบติังำนตำมแผนงำนธุรกำรและก ำลังพลของส ำนกังำน
เลขำนกุำร ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกลำโหม ในกำรจัดอบรม
หลักสูตรกำรพัฒนำบคุลำกร กำรด ำเนนิกิจกรรม ๕ ส. 
ของหนว่ย กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรด ำเนนิงำนสวัสดิกำรของ
ก ำลังพล กำรด ำเนนิงำนพัฒนำระบบรำชกำร กำรจัดเตรียมประชุม
 ประจ ำรำยเดือน และปฏิบติังำนอืน่ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ชำย/หญิง ๑ เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร

๑๐๒ ประจ ำแผนกกำรฝึก
และศึกษำ 
กองแผนและกำรจัด 
ส ำนักนโยบำย
และแผนกลำโหม

จัดกำรงำนทั่วไป ปริญญำตรีขึ้นไป ในสำขำวิชำบริหำรรัฐกิจ, รัฐศำสตร์, 
นิติศำสตร์, บริหำรธุรกิจ, กำรจัดกำร , ศิลปศำสตร์,
ภำษำ วรรณคดี

ปฏิบติังำนในฐำนะผู้ปฏิบติังำนระดับปฏิบติักำรที่ต้องใช้ควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน ปฏิบติังำน
ด้ำนกำรวำงแผน ประสำนงำน และแก้ปญัหำงำน 
ในหนำ้ที่ ควำมรับผิดชอบ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบใน
เร่ืองที่เกีย่วกับกำรฝึกศึกษำ อบรม ดูงำน และรำชกำรต่ำงประเทศ
ของส ำนกังำนปลัดกระทรวงกลำโหม หนว่ยขึน้ตรง
กระทรวงกลำโหมและเหล่ำทพั และปฏิบติังำนอืน่ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยใหส้อดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเปำ้หมำย
กำรปฏิบติัรำชกำรของกระทรวงกลำโหม

ชำย/หญิง ๑ เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร

กำรสอบคัดเลือกนำยทหำรสัญญำบัตร จ ำนวน ๑๑ อัตรำ
ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ และหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ

ผนวก ก



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง สำยงำน คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๑๐๓ ประจ ำแผนกบริกำรก ำลังพล

กองบริกำรก ำลังพล 
ส ำนักงำนก ำลังพล
กรมเสมียนตรำ

ทรัพยำกรบคุคล ปริญญำตรีขึ้นไป ในสำขำวิชำ บริหำรรัฐกิจ, รัฐศำสตร์, 
นิติศำสตร์, บริหำรธุรกิจ, กำรจัดกำร, ศิลปศำสตร์, 
เศรษฐศำสตร์ , สำรสนเทศศำสตร์, สังคมสงเครำะหศ์ำสตร์, 
ทำงสังคมศำสตร์, ทำงมนุษย์ศำสตร์, ทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 

ปฏิบติังำนในฐำนะผู้ปฏิบติังำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำนปฏิบติังำนเพื่อพิจำรณำ 
เสนอควำมเหน็ วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับกำร
และด ำเนนิกำรเกีย่วกับกำรขอรับเบี้ยหวัด บ ำเหนจ็บ ำนำญ 
บ ำเหนจ็ตกทอด เงินช่วยพิเศษ เงินค้ำงจ่ำย เงินท ำขวัญ 
กำรขอรับรำงวัลใหแ้ก่ผู้เรียบเรียงหนงัสือและคิดค้น 
กำรท ำบตัรประจ ำตัวข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนกังำนรำชกำร  
บตัรเหรียญชัยสมรภูมิ บตัรเหรียญพิทกัษ์เสรีชน 
บตัรเหรียญรำชกำรชำยแดน กำรรับรองเวลำรำชกำรทวีคูณ  
กำรแก้ไขวัน เดือน ปเีกิดในสมุดประวัติรับรำชกำร 
กำรตรวจสุขภำพประจ ำป ีกำรออกประกำศข้ำรำชกำร 
กำรเปล่ียนชือ่ตัว ชือ่สกุล กำรออกประกำศข้ำรำชกำร
ถึงแก่กรรม กำรท ำใบประกำศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
และกำรขออนมุัติประดับเคร่ืองหมำยแสดงควำมสำมำรถพิเศษ
ต่ำง ๆ ที่ไม่ใช่ของกระทรวงกลำโหม

ชำย/หญิง ๑ เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร

๑๐๔ ประจ ำแผนกเตรียมกำร 
กองงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรกลำโหม 
กรมเสมียนตรำ

ทรัพยำกรบคุคล ปริญญำตรีขึ้นไป ในสำขำวิชำ บริหำรรัฐกิจ, รัฐศำสตร์, 
นิติศำสตร์, บริหำรธุรกิจ, กำรจัดกำร, ศิลปศำสตร์, 
เศรษฐศำสตร์ , สำรสนเทศศำสตร์, วิทยำศำสตร์ประยุกต์, 
วิทยำศำสตร์กำยภำพ, คณิตศำสตร์และสถิติ, สังคมศำสตร์
และพฤติกรรมศำสตร์, ภำษำ วรรณคดี, คอมพิวเตอร์,  
สังคมสงเครำะหศ์ำสตร์, ทำงประชำกรศำสตร์, 
ทำงสังคมศำสตร์, ทำงคอมพิวเตอร์, ทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์,
ทำงประวัติศำสตร์โบรำณคดี, ทำงสถิติ, 
ทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ, ทำงพลศึกษำ, ทำงพลศึกษำ
และวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ, ทำงพลศึกษำและกำรกีฬำ, 
ทำงสังคมศำสตร์, ทำงมนุษย์ศำสตร์, ทำงวิทยำศำสตร์, 
ทำงรัฐประศำสนศำสตร์, ทำงกำรบญัชี

ปฏิบติังำนในฐำนะผู้ปฏิบติังำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร หรือประสบกำรณ์ 
และควำมช ำนำญงำน จัดเตรียมข้อมูลเกีย่วกับ
กำรประชุมของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม 
และคณะอนกุรรมกำรที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม รวมทั้งด ำเนนิกำร
ในเร่ืองกำรประสำนงำนกำรจัดท ำโครงสร้ำงอัตรำ
ต ำแหนง่ของข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม 
และจัดท ำระบบมำตรฐำนก ำหนดต ำแหนง่รองรับในแต่ละอัตรำ 
ภำยใต้ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ตำมแนวทำง แบบอย่ำง
ขัน้ตอน วิธีกำร และกำรปฏิบติังำนอืน่ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ชำย/หญิง ๑ เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง สำยงำน คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๑๐๕ เจ้ำหน้ำที่งบประมำณ 

ส ำนักงำนงบประมำณ 
กรมกำรพลังงำนทหำร
ศูนย์กำรอุตสำหกรรม
ปอ้งกันประเทศ
และพลังงำนทหำร

วิเครำะห์
งบประมำณ

ปริญญำตรีขึ้นไป ในสำขำวิชำบริหำรรัฐกิจ, รัฐศำสตร์, 
นิติศำสตร์, บริหำรธุรกิจ, กำรจัดกำร, รัฐประศำสนศำสตร์, 
ศึกษำศำสตร์, เศรษฐศำสตร์, คณิตศำสตร์และสถิติ, กำรบญัช,ี 
ทำงคอมพิวเตอร์, ทำงกำรบญัชี

ปฏิบติังำนในฐำนะผู้ปฏิบติังำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร หรือประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ 
โดยปฏิบติังำนเกีย่วกับกำรงบประมำณ
ของส ำนกังบประมำณกลำโหม จัดท ำ บริหำร ควบคุม 
รวมทั้งติดตำม เร่งรัด วิเครำะห ์ประเมินผล 
และกำรรำยงำนงบประมำณ ตำมที่ได้รับจัดสรร ใหเ้ปน็ไป
ตำมนโยบำย ระเบยีบ หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดต่ำง ๆ  
ที่เกีย่วข้อง และปฏิบติังำนอืน่ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ชำย/หญิง ๑ เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร

๑๐๖ ประจ ำแผนกตรวจ
และร่ำงกฎหมำย 
กองกฤษฎีกำทหำร
และกำรต่ำงประเทศ 
กรมพระธรรมนูญ

นิติกำร ปริญญำตรีขึ้นไป ในสำขำวิชำนิติศำสตร์ ปฏิบติังำนในฐำนะผู้ปฏิบติังำนในระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรหรือประสบกำรณ์
และควำมช ำนำญงำน โดยปฏิบติังำนเกีย่วกับกำรพิจำรณำ
ตรวจแก้หรือยกร่ำงกฎหมำยและข้อบงัคับ ระเบยีบ หรือประกำศ  
ที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบญัญัติแหง่กฎหมำย ตลอดจน
พิจำรณำตรวจร่ำงข้อบงัคับหรือระเบยีบที่เกีย่วเนือ่งหรือมีปญัหำ
คำบเกีย่วทำงกฎหมำย เพื่อใหส้อดคล้องกับยุทธศำสตร์
และนโยบำยของหนว่ยเหนอื

ชำย/หญิง ๑ อ ำเภอปำกเกร็ด
นนทบรีุ



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง สำยงำน คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๑๐๗ ประจ ำแผนกเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
กองนโยบำยและแผน 
กรมกำรพลังงำนทหำร 
ศูนย์กำรอุตสำหกรรม
ปอ้งกันประเทศ
และพลังงำนทหำร

วิชำกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ปริญญำตรีขึ้นไป ทำงคอมพิวเตอร์ ปฏิบติังำนในฐำนะผู้ปฏิบติังำนระดับต้น 
ซ่ึงมีลักษณะงำนที่ปฏิบติัเกีย่วกับกำรศึกษำวิเครำะห์
ก ำหนดคุณลักษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม 
จัดระบบติดต้ัง เชือ่มโยงระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริหำรจัดกำร 
ควบคุม ก ำกับ ดูแล ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และซ่อมบ ำรุง 
มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีมัลติมีเดียและโปรแกรมประยุกต์อืน่ ๆ 
กำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กำรออกแบบฐำนข้อมูล กำรใหค้ ำปรึกษำ แนะน ำ อบรม
เกีย่วกับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ด้ำนต่ำง ๆ แก่บคุคล
หรือหนว่ยงำนที่เกีย่วข้อง ติดต้ังแก้ไขระบบเครือข่ำย
และกำรประชุมนอกสถำนที่ต้ังหนว่ย 
โดยต้องสำมำรถเดินทำงไปปฏิบติัหนำ้ที่ในพื้นที่ต่ำงจังหวัด
และถิน่ทรุกันดำร ติดตำมควำมก้ำวหนำ้ของเทคโนโลยีอันทนัสมัย
กำรศึกษำวิเครำะหเ์กีย่วกับข้อมูลสถิติ กำรรำยงำน 
ปฏิบติัหนำ้ที่อืน่ที่เกีย่วข้อง เช่น งำนสำรบรรณ งำนเอกสำร 
งำนระเบยีบแบบแผน เปน็ต้น

ชำย ๑ เขตรำชเทวี 
กรุงเทพมหำนคร

๑๐๘ นำยทหำรสำรบรรณ
และธุรกำร
กองควบคุมยุทธภัณฑ์
กรมกำรอุตสำหกรรมทหำร 
ศูนย์กำรอุตสำหกรรม
ปอ้งกันประเทศ
และพลังงำนทหำร

จัดกำรงำนทั่วไป ปริญญำตรีขึ้นไป ในสำขำวิชำ บริหำรรัฐกิจ, รัฐศำสตร์, 
นิติศำสตร์, บริหำรธุรกิจ, กำรจัดกำร, ศิลปศำสตร์,
สำรสนเทศศำสตร์, นิเทศศำสตร์, วิศวกรรมศำสตร์, 
วิทยำศำสตร์, วิทยำศำสตร์กำยภำพ,วิทยำศำสตร์ประยุกต์, 
ทำงคอมพิวเตอร์

ปฏิบติังำนในฐำนะผู้ปฏิบติังำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรหรือประสบกำรณ์
และควำมช ำนำญงำน โดยปฏิบติังำนเกีย่วกับกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในส ำนกังำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป กำรรับส่งหนงัสือ
ภำยในกอง กำรก ำลังพลของกอง และปฏิบติังำนอืน่ตำม
ที่ได้รับมอบหมำย เพื่อใหส้อดคล้องกับยุทธศำสตร์  
และนโยบำยของหนว่ยเหนอื

ชำย/หญิง ๑ เขตดุสิต
กรุงเทพมหำนคร



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง สำยงำน คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๑๐๙ ผู้ช่วยนำยทหำรสำรบรรณ

และธุรกำร กองกำรผลิต 
โรงงำนผลิตกระสุนปนืใหญ่
และลูกระเบดิยิง 
ศูนย์อ ำนวยกำรสร้ำงอำวุธ 
ศูนย์กำรอุตสำหกรรม
ปอ้งกันประเทศ
และพลังงำนทหำร

จัดกำรงำนทั่วไป ปริญญำตรีขึ้นไป ในสำขำวิชำ บริหำรรัฐกิจ, รัฐศำสตร์, 
นิติศำสตร์, บริหำรธุรกิจ, กำรจัดกำร , ศิลปศำสตร์,
สำรสนเทศศำสตร์, นิเทศศำสตร์, วิศวกรรมศำสตร์, 
วิทยำศำสตร์, วิทยำศำสตร์กำยภำพ, วิทยำศำสตร์ประยุกต์, 
ทำงคอมพิวเตอร์, ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ, 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์, ทำงเทคโนโลยีอุตสำหกรรม, 
ทำงเทคโนโลยีกำรผลิต,  ทำงเทคโนโลยีไฟฟ้ำ, 
ทำงเทคโนโลยีเคร่ืองกล, ทำงเทคโนโลยีกำรเชื่อม,  
ทำงวิศวกรรมเคร่ืองกล, ทำงวิศวกรรมอุตสำหกำร, 
ทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ

ปฏิบติังำนในฐำนะผู้ปฏิบติังำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำนปฏิบติังำน
ด้ำนธุรกำร สำรบรรณ หรือบริกำรทั่วไป
ภำยใต้กำรก ำกับแนะน ำตรวจสอบ
และปฏิบติังำนอืน่ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ชำย/หญิง ๑ อ ำเภอเมืองลพบรีุ
จังหวัดลพบรีุ

๑๑๐ ประจ ำแผนกนโยบำยและแผน 
กองนโยบำยและแผน 
โรงงำนเภสัชกรรมทหำร 
ศูนย์กำรอุตสำหกรรม
ปอ้งกันประเทศ
และพลังงำนทหำร 

วิเครำะหน์โยบำย
และแผน

ปริญญำตรีขึ้นไป ในสำขำวิชำ บริหำรรัฐกิจ, รัฐศำสตร์, 
นิติศำสตร์, บริหำรธุรกิจ, กำรจัดกำร,รัฐประศำสนศำสตร์,  
ภำษำ วรรณคดี, เศรษฐศำสตร์, ศิลปศำสตร์,  
กำรบริหำรทั่วไป,ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ, 
เภสัชศำสตร์, ทำงคอมพิวเตอร์, ทำงภำษำอังกฤษ

ปฏิบติังำนในฐำนะผู้ปฏิบติังำนระดับต้น ซ่ึงจ ำเปน็
ต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ ที่ต้องใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถวิชำกำร โดยปฏิบติังำนเกีย่วกับ
ด้ำนวิเครำะหน์โยบำยและปฏิบติังำนอืน่ตำมที่ได้รับ
กำรวำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับกำรและด ำเนนิกำร
เกีย่วกับกำรจัดท ำแผนและโครงกำรทั้งตำมนโยบำย
ของหนว่ยเหนอืกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ กำรจัดท ำโครงกำร
ด้ำนกำรฝึกศึกษำ กำรฝึกอบรมกำรศึกษำดูงำนและกำรประชุม
หรือกำรสัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ กำรก ำกับดูแล ติดตำม
และประเมินผลเกีย่วกับกำรด ำเนนิกำรด้ำนกิจกำรพลเรือน 
กำรก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลเกีย่วกับ
กำรด ำเนนิกำรที่เกีย่วข้องกับกำรจัดท ำบนัทกึข้อตกลง 
และกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหนว่ยต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ 
และเอกชน และปฏิบติังำนอืน่ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ชำย/หญิง ๑ เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง สำยงำน คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๑๑๑ ประจ ำสำยตรวจที่ ๑ 

กองตรวจสอบภำยใน
ระดับกระทรวง 
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน
กลำโหม

จัดกำรงำนทั่วไป ปริญญำตรีขึน้ไปในสำขำวิชำ บริหำรรัฐกิจ, รัฐศำสตร์, นติิศำสตร์,
บริหำรธุรกิจ, กำรจัดกำร, ศิลปศำสตร์ ทำงหลักสูตรและกำรสอน, 
ทำงกำรวัดผลกำรศึกษำ, ทำงกำรบญัช,ี ทำงกำรเงิน, 
ทำงคอมพิวเตอร์

 - ตรวจสอบ วิเครำะห ์และประเมินผลกำรด ำเนนิงำน
ตำมแผนงำน/โครงกำรที่มีควำมส ำคัญ หรือมีควำมเส่ียงสูง 
หรือเชือ่มโยงหลำยหนว่ยงำน ของหนว่ยขึน้ตรงกระทรวงกลำโหม
 - วิเครำะห ์และสรุปแผนกำรตรวจสอบในภำพรวม
ของกระทรวงกลำโหม
 - สอบทำนผลกำรตรวจสอบ กำรวิเครำะห ์และผลสรุป 
ของหนว่ยขึน้ตรงกระทรวงกลำโหม
 - ตรวจสอบงำนโครงกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย
จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ปลัดกระทรวงกลำโหม 
หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล
 - รวบรวมข้อมูลกำรตรวจวิเครำะห ์จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจ
และข้อเสนอแนะ
 - ปฏิบติังำนอืน่ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ชำย/หญิง ๑ อ ำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบรีุ



ขอบเขตวิชาการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

สายงาน ขอบเขตวิชา 
จัดการงานทั่วไป 
( รหัสต ำแหน่ง ๑๐๒, ๑๐๘, ๑๐๙, ๑๑๑ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับปริญญำตรี 
๒. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๓. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๕. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๖. พระรำชบัญญัติจัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ทรัพยากรบุคคล 
( รหัสต ำแหน่ง ๑๐๑, ๑๐๓, ๑๐๔ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับปริญญำตรี 
๒. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๓. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๕. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๖. พระรำชบัญญัติจัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๗. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล 

วิเคราะห์นโยบายและแผน 
( รหัสต ำแหน่ง ๑๑๐ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับปริญญำตรี 
๒. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๓. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๕. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติพ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๖. พระรำชบัญญัติจัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๗. ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ) 

นิติการ 
( รหัสต ำแหน่ง ๑๐๖ ) 

 

๑. ควำมรู้ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับปริญญำตรี 
๒. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวินัยทหำร พ.ศ.๒๔๗๖ 
๓. กฎอัยกำรศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 
๔. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๕-๔๙ และ มำตรำ ๗๗ 
๕. พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 



- ๒ - 

สายงาน ขอบเขตวิชา 
วิเคราะห์งบประมาณ 
( รหัสต ำแหน่ง ๑๐๕ ) 

 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับปริญญำตรี 
๒. พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำย กำรโอนเงิน
จัดสรรหรือเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. หลักกำรจ ำแนกงบประมำณรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
   - หนังสือส ำนักงบประมำณ ท่ี นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลง ๑๘ ม.ค.๕๓ 
   - หนังสือส ำนักงบประมำณ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลง ๒๙ เม.ย.๕๘  
๕. แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
   - หนังสือส ำนักงบประมำณ ท่ี นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลง ๖ ม.ค.๕๙ 
๖. พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( รหัสต ำแหน่ง ๑๐๗ ) 

 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับปริญญำตรี 
๒. ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนคอมพิวเตอร์ 
๓. ควำมรู้พื้นฐำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรส่ือสำร 
๔. ควำมรู้พื้นฐำนกำรวิเครำะห์ระบบและออกแบบระบบ 
๕. ควำมรู้พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบฐำนข้อมูล 
๖. ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงคอมพิวเตอร์ 
๗. ควำมรู้พื้นฐำนกำรใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย และโปรแกรมประยุกต์ 
๘. พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙. พระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 



 

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนายทหารประทวน 

 ๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒. ผู้สมัครสอบต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ถึง ๓๐ ปี (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๓๖ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๔๘)  
 ๓. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่ง (มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง) 
                ๔. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามท่ีกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งท่ีจะสมัครสอบ 
ท้ั งนี้  ส ามารถ ตรวจสอ บ คุณ วุฒิ ก าร ศึ กษ าได้ ท่ี เว็ บ ไซ ต์  http://opsd.mod.go.th ห รื อ เว็ บ ไซ ต์  
http://opsd.thaijobjob.com ในหัวข้อ “การรับรองคุณวุฒิ สำนักงาน ก.พ.” 
 ๕. มีรูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร โดยมีค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ระหว่าง ๑๘.๕๐ - ๒๘.๐๐) และไม่เป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับ
ท่ี ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(ผนวก จ)  
 ๖. มีความสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร 
 ๗. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกกำหนดให้เข้ารับราชการกองประจำการในการตรวจเลือกทหารกองเกิน  
เข้ ารับราชการกองประจำการ ประจำปี  ๒๕๖ ๖ หรือ เป็น ผู้ห ลีกเล่ียงหรือขัดขืน  ตามมาตรา ๔๕  
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 ๘. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติท่ีดีต่อกระทรวงกลาโหม 
รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๙. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีมี 
 ๑๐. ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่างต้ังครรภ์ 
 ๑๑. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล 
 ๑๒.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เป็นผู้ท่ีเคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษา
ของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ 
 ๑๓. ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน  
อันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ 
 ๑๔. ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ 
 ๑๕. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๑๖. ไม่เป็นผู้ท่ีตาบอดสี 
 ๑๗. ไม่เป็นผู้ท่ีมีรอยสักบนร่างกายท่ีเห็นเด่นชัด 
 ๑๘. ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบเข้ารับราชการ หรือ เข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ 
 ๑๙. สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่ให้เข้าสอบ  ท้ังนี้   
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวัน ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และ 
ตามความในข้อ ๕ ของคำส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 ๒๐. นายทหารประทวน ลูกจ้างหรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมจะต้องมีหนังสือ
อนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด 
 ๒๑. กรณีท่ีผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการ หากสอบได้จะไม่รับโอนและย้าย โดยจะบรรจุให้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีสมัคร 



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง สำยงำน คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๒๐๑ พลขับรถ แผนกบริการ 

กองกลาง ส านักงานเลขานุการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ปฏิบติังานธุรการ มัธยมศึกษาตอนต้น, 
มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(มีใบอนุญาตขับรถประเภทรถยนต์ส่วนบคุคล)

ขับรถรับ - ส่ง ตามที่ได้รับมอบหมาย ปรนนิบติับ ารุง
ยานพาหนะของส านักงานเลขานุการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปฏิบติัหน้าที่อื่น ๆ 
ตามที่หวัหน้าแผนกหรือผู้อ านวยการกองกลาง 
ส านักงานเลขานุการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
มอบหมาย

ชาย ๑ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

๒๐๒ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนกอุปกรณ์ กองการประชุม 
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

ปฏิบติังานช่างเทคนิค ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.),
ทางช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล, ทางช่างกลโรงงาน, 
ทางช่างเชื่อมโลหะ, ทางช่างยานยนต์, ทางช่างไฟฟ้าก าลัง, 
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์, ทางช่างเมคคาทรอนิกส์,
ทางช่างเคร่ืองมือกล,ทางเคร่ืองมือกล, ทางเทคนิคการผลิต,
ทางเทคนิคอุตสาหกรรม, ทางเทคนิคเคร่ืองกล

ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบติังาน
ด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหาร
ราชการทั่วไปภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบติังานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ชาย ๑ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

๒๐๓ เสมียนศูนย์ปฏิบติัการ
ต่อต้านการทจุริต
คอร์รัปชั่นกลาโหม

ปฏิบติังานธุรการ มัธยมศึกษาตอนต้น, 
มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานระดับพื้นฐานที่เกี่ยวกับ
การใช้ความรู้ความสามารถในการใช้ระบบปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
การรับ - ส่งหนังสือ การพิมพ์เอกสาร รวบรวม
และจัดเก็บเอกสาร การจัดท าเอกสารประกอบ 
การประชุม รวมทั้งการส าเนาแจกจ่ายเอกสารต่าง ๆ 
และปฏิบติังานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ชาย/หญิง ๑ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ และหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ
กำรสอบคัดเลือกนำยทหำรประทวน ๑๑ อัตรำ

ผนวก ข



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง สำยงำน คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๒๐๔ เจ้าหนา้ที่ฐานข้อมูลปโิตรเลียม 

แผนกวิทยาการปโิตรเลียม 
กองส ารวจและผลิตปโิตรเลียม 
ศูนย์พัฒนาปโิตรเลียม
ภาคเหนอื กรมการพลังงานทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมปอ้งกัน
ประเทศและพลังงานทหาร 

ปฏิบติังาน
วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.),
ทางเคมี ทางเคมีปฏิบติัการ และทางปโิตรเคมี

ปฏิบติัหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบติังานระดับต้น 
โดยปฏิบติังานเกี่ยวกับงานด้านธุรการ สารบรรณ 
หรือบริการทั่วไป และงานบรูณาการข้อมูลด้าน
ธรณีวิทยาปโิตรเลียม ธรณีฟิสิกส์ ข้อมูลหย่ังธรณีหลุม
เจาะ แผนงานด้านการส ารวจและผลิตปโิตรเลียม 
นอกจากนี้ ปฏิบติังานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบติังานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ชาย/หญิง ๑ อ าเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่

๒๐๕ พลขับรถ แผนกบริการ 
กองส่งก าลังบ ารุง 
โรงงานผลิตกระสุนปนืใหญ่
และลูกระเบดิยิง 
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ 
ศูนย์การอุตสาหกรรม
ปอ้งกันประเทศ
และพลังงานทหาร

ปฏิบติังานธุรการ มัธยมศึกษาตอนต้น, 
มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(มีใบอนุญาตขับรถประเภทรถยนต์ส่วนบคุคล)

ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานระดับต้น
โดยปฏิบติังานด้านการขับขี่ยานพาหนะ 
หรือบริการทั่วไป เกี่ยวกับยานพาหนะ ตามแนวทาง 
แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบติังานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ชาย ๑ อ าเภอเมืองลพบรีุ
จังหวัดลพบรีุ

๒๐๖ เสมียนแผนกเตรียมการ 
กองเลขานุการคณะกรรมการ
ก าลังพลส ารอง 
ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการก าลังพลส ารอง 
กรมการสรรพก าลังกลาโหม

ปฏิบติังานธุรการ มัธยมศึกษาตอนต้น, 
มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานระดับต้น 
โดยปฏิบติังานเกี่ยวกับงานด้านธุรการ สารบรรณ 
หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน 
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบติังานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ชาย/หญิง ๑ อ าเภอปากเกร็ด 
นนทบรีุ



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง สำยงำน คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๒๐๗ เจ้าหน้าที่เทคนิค 

แผนกโครงสร้างพื้นฐาน 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนย์ดิจิทลั 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอวกาศกลาโหม

ปฏิบติังาน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), 
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เทคโนโลยีสารสนเทศ,
เทคนิคคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้าก าลัง, คอมพิวเตอร์, 
โทรคมนาคม, ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
ทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์, 
ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานระดับปฏิบติังาน 
ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบติังานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ ในเร่ืองการด าเนินการ ติดต้ัง 
ปรนนิบติับ ารุง ซ่อมบ ารุงขั้นต้น ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และปฏิบติังานอื่น 
ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบของผู้บงัคับบญัชา ในกองเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์ดิจิทลั กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
อวกาศกลาโหม ใหง้านด้านการปฏิบติังาน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และบริการทั่วไปของแผนก 
เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

ชาย/หญิง ๑ อ าเภอปากเกร็ด
นนทบรีุ

๒๐๘ พลขับรถ แผนกขนส่งทั่วไป 
กองขนส่ง 
ส านักงานสนับสนุน 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ปฏิบติังานธุรการ มัธยมศึกษาตอนต้น, 
มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(มีใบอนุญาตขับรถประเภทรถยนต์ส่วนบคุคล)

ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานระดับต้น 
โดยปฏิบติังานพลขับรถ ด าเนินการปรนนิบติั
บ ารุงยานพาหนะเบื้องต้น ตรวจสอบสถานภาพ
รถส่วนกลางใหพ้ร้อมใช้ปฏิบติังาน 
บนัทกึควบคุมการขอใช้รถ และปฏิบติังานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใหก้ารปฏิบติังานตามภารกิจ
ของแผนกเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

ชาย ๑ เขตบางซ่ือ
กรุงเทพมหานคร



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง สำยงำน คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๒๐๙ เจ้าหน้าที่ประมาณการ 

แผนกสร้างและซ่อม
ส่ิงปลูกสร้าง กองก่อสร้าง
และสาธารณูปโภค 
ส านักโยธาธิการ 
ส านักงานสนับสนุน 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ปฏิบติังานช่างโยธา มัธยมศึกษาตอนต้น,  
มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.),
ทางช่างโยธา ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างประปา

ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานระดับต้น 
โดยปฏิบติังานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง 
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบติังานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ชาย/หญิง ๑ เขตบางซ่ือ
กรุงเทพมหานคร

๒๑๐ พลสารวัตร  
หมวดทหารสารวัตรหญิง 
กองร้อยทหารสารวัตร 
กองพันระวังปอ้งกัน 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ปฏิบติังานรักษา
ความปลอดภัย

มัธยมศึกษาตอนต้น, 
มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานระดับต้น โดยปฏิบติังาน
เกี่ยวกับด้านการรักษาความปลอดภัย บคุคล สถานที่ 
และดูแลทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง 
และพนักงานราชการ ในเขตพื้นที่ ใหอ้ยู่ในระเบยีบวินัย
และข้อบงัคับ ใหเ้ปน็ไปตามกฎระเบยีบค าส่ัง
และแบบธรรมเนียมทหาร รวมทั้งงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบของผู้บงัคับบญัชา ในกองพันระวังปอ้งกัน 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

หญิง ๒ เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร



ขอบเขตวิชาการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 

สายงาน ขอบเขตวิชาภาควิชาการ ขอบเขตวิชาภาคปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานธุรการ (พลขับ) 
( รหัสต ำแหน่ง ๒๐๑, ๒๐๕, 
๒๐๘ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๓. กำรปรนนิบัติบ ำรุงรถเบื้องต้น 
๔. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ทดสอบกำรขับรถยนต์ 
 - กำรขับรถในทำงรำบ 
 - กำรน ำรถเข้ำจอดในท่ีคับขัน (ซองต้ัง) 
 - กำรน ำรถเข้ำจอดในท่ีคับขัน (ซองนอน) 

ปฏิบัติงานธุรการ (เสมียน) 
( รหัสต ำแหน่ง ๒๐๓, ๒๐๖ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓. ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๔. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ทดสอบกำรใช้งำนโปรแกรมพื้นฐำน  
MS Office 2016 ได้แก่ Word, Excel และ 
Power Point 

ปฏิบัติงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
( รหัสต ำแหน่ง ๒๐๗ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   
๓. ฮำร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. ระบบปฏิบัติกำรและหลักกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์ 
๕. กำรส่ือสำรและระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์   

- ทดสอบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำกำรใช้
งำนคอมพิวเตอร์ 
- ทดสอบควำมรู้ด้ำนเครือข่ำยสำรสนเทศ
เบ้ืองต้น 

ปฏิบัติงานช่างโยธา 
( รหัสต ำแหน่ง ๒๐๙ ) 

 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. กำรอ่ำนแบบ และเขียนแบบงำนก่อสร้ำงและงำนโยธำ เขียนแบบช่ำงก่อสร้ำง  
๓. กำรประมำณรำคำงำนก่อสร้ำงและงำนโยธำ /กำรประมำณรำคำงำนก่อสร้ำง 

ทดสอบกำรอ่ำนแบบ งำนก่อสร้ำง 
กำรเขียนแบบ พิมพ์แบบ ด้วยโปรแกรมชุด 
ประมำณกำรรำคำงำนก่อสร้ำง 

ปฏิบัติงานช่างเทคนิค 
( รหัสต ำแหน่ง ๒๐๒ ) 

 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   
๓. ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
๔. ควำมถนัดทำงช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 

- 

 

 

 



- ๒ - 

สายงาน ขอบเขตวิชา ขอบเขตวิชาภาคปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
( รหัสต ำแหน่ง ๒๑๐ ) 

 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
๒. ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

ทดสอบกำรใช้งำนโปรแกรมพื้นฐำน  
MS Office 2016 ได้แก่ Word, Excel และ 
Power Point 

ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
( รหัสต ำแหน่ง ๒๐๔ ) 

 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. ควำมรู้เบ้ืองต้นด้ำนงำนคอมพิวเตอร์ 
   -กำรใช้ Photoshop CS6 เบื้องต้น 
   -กำรใช้ Powerpoint 2016 
   -กำรใช้ Word 2016 
   -กำรใช้ Excel 
๓. ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงด้ำนปิโตรเลียม 
 

ทดสอบกำรใช้งำนโปรแกรมพื้นฐำน  
MS Office 2016 ได้แก่ Word, Excel และ 
Power Point 

 

 



 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการจ้างงานเป็นพนักงานราชการ 
 ๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) กรณีเป็นผูช้ายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว 
 ๓. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่ง (มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 
 ๔. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกระทรวงกลาโหม 
รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๕. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
 ๖. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 ๗. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑                 
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 ๘. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถกูสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 ๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๑๐. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำ               
การทจุรติในการสอบเข้ารับราชการ 
 ๑๑. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด              
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผดิที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 ๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก  ปลดออก  หรอืไล่ออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจหน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติในข้อ ๕ และ ๖ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการสอบ 
คัดเลือก จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๓๐๑ พนักงานบริการ

กรมเสมียนตรา
มัธยมศึกษาตอนต้น, 
มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 - ปฏิบติังานเกี่ยวกับการบริการด้านหอ้งประชุม หอ้งรับรอง บา้นพักรับรอง สโมสร
 แหล่งสมาคม ณาปณสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่ก าหนด
 - ปฏิบติังานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ - ส่ง เอกสารพัสดุ
 - ต้อนรับและบริการในการจัดเล้ียง งานเล้ียงรับรอง  
งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
 - ดูแลรักษา ท าความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ  อุปกรณ์ และทรัพย์สิน  
ที่เกี่ยวข้อง
 - ติดต่อราชการตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย/หญิง ๑ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

๓๐๒ พนักงานบริการ ส านักงานแพทย์ 
ส านักงานสนับสนุน 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

มัธยมศึกษาตอนต้น, 
มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปฏิบติังานตามแต่จะได้รับค าส่ังโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น งานด้านเอกสาร
ทั่วไป งานใหบ้ริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม  งานบริหารจัดการท าความสะอาด 
งานบ ารุงรักษาความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
งานที่จ าเปน็ต้องใช้แรงงานทั่วไป รวมถึงงานบริการอื่น ๆ 
และปฏิบติังานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ชาย/หญิง ๑  อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบรีุ

๓๐๓ พนักงานพัสดุ 
กรมการพลังงานทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรม
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

มัธยมศึกษาตอนต้น, 
มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 - รับ จ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และท าบญัชีพัสดุ
 - เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ
 - ยกขนพัสดุ จัดระเบยีบ ในการเก็บ และท าความสะอาดคลัง
 - ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพื่อเสนอรายงานสถานภาพ
 - จัดท างานรายการ หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก้ไขใหท้นัสมัย
 - รวบรวมข้อมูล และจัดท าสถิติการเบกิจ่าย รวมทั้งจัดท าแผนเพื่อเปน็ข้อมูล
ในการจัดหาพัสดุ

ชาย/หญิง ๑ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ และหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ
กำรสอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำร จ ำนวน ๔๓ อัตรำ

ผนวก ค



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๓๐๔ พนักงานบริการอุตสาหกรรม

โรงงานเภสัชกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรม
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

มัธยมศึกษาตอนต้น, 
มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 - ปฏิบติังานเกี่ยวข้องกับการยกขน เคล่ือนย้าย และบรรทกุวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ทางอุตสาหกรรมของแหล่งผลิต
 - ช่วยเหลือการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
 - ท าความสะอาดที่เก็บรักษาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด
 - ดูแล และระวังรักษาที่เก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิ ความชื้น 
การสุขาภิบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บงัคับบญัชาก าหนด
 - ใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย ๔ เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

๓๐๕ พนักงานสูทกรรม
ส านักงานสนับสนุน  
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

มัธยมศึกษาตอนต้น, 
มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 - ประกอบอาหาร ท าความสะอาดหอ้งครัว ภาชนะ และเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ตลอดจน
ปฏิบติัหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ต้อนรับและบริการในการจัดเล้ียง งานเล้ียงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้
สถานที่นั้น ๆ
 - ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย/หญิง ๑ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

๓๐๖ ลูกมือช่าง
ส านักงานสนับสนุน  
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

มัธยมศึกษาตอนต้น,  
มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานระดับต้นเปน็ผู้ช่วยช่างยนต์ ด าเนินการปรนนิบติั
บ ารุงยานพาหนะเบื้องต้น ตรวจสอบสถานภาพรถยนต์ส่วนกลางใหพ้ร้อมใช้งาน
อยู่เสมอและปฏิบติังานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพื่อใหก้ารปฏิบติังานตามภารกิจ 
ของหน่วยเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

ชาย ๒ เขตบางซ่ือ
กรุงเทพมหานคร

๓๐๗ พนักงานบริการขนส่ง
ส านักโยธาธิการ 
ส านักงานสนับสนุน  
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

มัธยมศึกษาตอนต้น,  
มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
(มีใบอนุญาตขับรถประเภทรถยนต์ส่วนบคุคล)

 - ปฏิบติังานเกี่ยวกับการจัดระวาง ยกขน บรรทกุ และยึดตรึงพัสดุเพื่อการขนส่ง
 - ท าความสะอาดสถานที่ และหบีหอ่พัสดุที่เกี่ยวข้อง
 - ใช้และบ ารุงรักษา เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ดูแลและรักษาส่ิงอุปกรณ์ที่จะท าการขนส่งใหอ้ยู่ในสภาพปกติและมิใหสู้ญหาย
 - บนัทกึ และรายงานยอดส่ิงอุปกรณ์ที่จะท าการขนส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด
 - ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย ๑ เขตบางซ่ือ
กรุงเทพมหานคร



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๓๐๘ พนักงานคอมพิวเตอร์   

กรมเสมียนตรา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),   
ประกาศณียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทยีบเทา่ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์,
ช่างไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์

 - ควบคุมการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 - ติดตามและปรับปรุงข้อมูลใหถู้กต้อง ครบถ้วน ทนัสมัย ใช้และซ่อมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 - น าข้อมูลเข้าและออก จัดท าขั้นตอนการปฏิบติังานในงานที่เกี่ยวข้อง 
 - ซ่อม ปรับปรุง และแก้ไขขั้นต้นเกี่ยวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์            
ที่เกี่ยวข้อง 
 - ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับ การซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา 
 - ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย/หญิง ๑ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

๓๐๙ พนักงานคอมพิวเตอร์  
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ         
ศูนย์การอุตสาหกรรม              
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทยีบเทา่ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, 
ช่างไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์

 - ควบคุมการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 - ติดตามและปรับปรุงข้อมูลใหถู้กต้อง ครบถ้วน ทนัสมัย ใช้และซ่อมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 - น าข้อมูลเข้าและออก จัดท าขั้นตอนการปฏิบติังานในงานที่เกี่ยวข้อง 
 - ซ่อม ปรับปรุง และแก้ไขขั้นต้นเกี่ยวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 - ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับ การซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา 
 - ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับทางราชการ หรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย/หญิง ๑ อ าเภอเมืองลพบรีุ
จังหวัดลพบรีุ



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๓๑๐ ช่างไฟฟ้า กรมการพลังงานทหาร 

ศูนย์การอุตสาหกรรม             
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทยีบเทา่ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง,
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 - ติดต้ัง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจ และทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า - 
อิเล็กทรอนิกส์ ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
 - ใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ควบคุมแผงสวิทซ์ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ และงานสายไฟ
 - ชุบเคลือบผิดโลหะโดยกรรมวิธีทางเคมี - ไฟฟ้า
 - ช่วยเหลือในการปฏิบติังานของวิศวกรไฟฟ้า
 - ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา

ชาย ๑ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

๓๑๑ ช่างไฟฟ้า ศูนย์อ านวยการ 
สร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทยีบเทา่ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง,
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 - ติดต้ัง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจ และทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า - 
อิเล็กทรอนิกส์ ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
 - ใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ควบคุมแผงสวิทซ์ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ และงานสายไฟ
 - ชุบเคลือบผิดโลหะโดยกรรมวิธีทางเคมี - ไฟฟ้า
 - ช่วยเหลือในการปฏิบติังานของวิศวกรไฟฟ้า
 - ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา
 - ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับ หรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย ๔ อ าเภอเมืองลพบรีุ
จังหวัดลพบรีุ



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๓๑๒ ช่างไม้

กรมการพลังงานทหาร              
ศูนย์การอุตสาหกรรม            
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 - สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดต้ัง ร้ือถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับ  
งานช่างไม้
 - ออกแบบ วางแผน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
 - ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
 - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้
 - ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา
 - ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชาย ๑ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

๓๑๓ ช่างไม้ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ 
ศูนย์การอุตสาหกรรม            
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 - สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดต้ัง ร้ือถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับ 
งานช่างไม้
 - ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
 - ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
 - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้
 - ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา
 - ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย ๑ อ าเภอเมืองลพบรีุ
จังหวัดลพบรีุ



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๓๑๔ ช่างสรรพาวุธ

กรมการอุตสาหกรรมทหาร         
ศูนย์การอุตสาหกรรม            
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๑. ผลิตซ่อมดัดแปลงแก้ไขติดต้ังปรับประกอบ ปรับแต่งโยกย้าย ช่วยเหลือในการ
ท าลายตรวจและทดสอบเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ (อาวุธ จรวด กระสุนวัตถุระเบดิ 
ลูกระเบดิ อมรภัณฑ์ ยานพาหนะทางการยุทธการและส่ิงอุปกรณ์หรือบริภัณฑ์อื่น ๆ
 ที่เกี่ยวกับสรรพาวุธ)
๒. ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์และงานซ่อมเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด
๓. ท าลายอาวุธกระสุนและวัตถุระเบดิ
๔. ช่วยเหลือในการส ารวจออกแบบเขียนแบบและประมาณการเกี่ยวกับงานช่าง
สรรพาวุธตลอดจนนิรภัยโรงงาน
๕. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้
๖. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา
๗. ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย ๔ อ าเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๓๑๕ ช่างโลหะ

ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ         
ศูนย์การอุตสาหกรรม            
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทยีบเทา่ในสาขาวิชาศิลปหตัถกรรม
ช่างโลหะรูปพรรณ, ช่างกลโรงงาน,
ช่างอุตสาหกรรม, ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น,
เทคนิคอุตสาหกรรม, โลหะอุตสาหกรรม

๑. สร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสาน และร้ือถอนส่ิงอุปกรณ์โลหะ
รูปพรรณต่าง ๆ
๒. วางแผนปฏิบติังานเกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข 
ประสาน และร้ือถอน ส่ิงอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่าง ๆ
๓. ก ากับและตรวจสอบผลงานในเร่ืองที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๔. วิเคราะหแ์ละใหข้้อเสนอแนะในเร่ืองที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๕. ควบคุมคุณภาพของการผลิต
๖. ควบคุมและดูแลในด้านนิรภัยโรงงาน
๗. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้
๘. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ ภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา
๙. ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย ๒ อ าเภอเมืองลพบรีุ
จังหวัดลพบรีุ

๓๑๖ ช่างกลโรงงาน
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ         
ศูนย์การอุตสาหกรรม            
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๑. ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดต้ัง ปรับแต่ง ตรวจและทดสอบ
เคร่ืองกลบางอย่าง ชิ้นส่วนของเคร่ืองจักรกล ชิ้นส่วนอื่น ๆ และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ
ต่าง ๆ ประจ าโรงงาน ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด
 ๒. ช่วยเหลือในการปฏิบติังานของวิศวกร
 ๓. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับการช่างกลโรงงาน ภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา
 ๔. ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๕. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย ๑ อ าเภอเมืองลพบรีุ
จังหวัดลพบรีุ



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๓๑๗ ช่างประกอบและจัดปรับปนืใหญ่

ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ         
ศูนย์การอุตสาหกรรม            
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 - ประกอบและติดต้ัง คานปนืกับแคร่ล่าง และแคร่บนยึดติดกับแคร่ล่าง 
 - ประกอบล้อและระบบหา้มล้อของรถรองปนื
 - จัดปรับและติดต้ังชุดแก้ปนืเอียง
 - ประกอบและติดต้ังเคร่ืองใหท้างสูงเข้ากับเปลปนื โค้งเฟืองใหท้างสูงติดกับแคร่บน
เคร่ืองใหท้างทศิขายึดโลห ์และโลหต่์าง ๆ
 - ติดต้ังเคร่ืองรับแรงยึดติดเปลปนื
 - ประกอบล ากล้องเข้ากับเคร่ืองรับแรง
 - ประกอบเคร่ืองช่วยทางสูง
 - ประกอบฐานกล้องเล็งและเคร่ืองใหท้างระยะ
 - จัดปรับระบบต่าง ๆ ของปนืใหญ่ใหไ้ด้ตามมาตรฐาน
 - เปน็เจ้าหน้าที่ทดสอบปนืในสนาม
 - ปฏิบติังานอื่น ๆ เกี่ยวกับช่างประกอบและจัดปรับปนืใหญ่ภายใต้การควบคุมของ
ผู้บงัคับบญัชา
 - ใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ใหค้ าปรึกษาและค าแนะน าในเร่ืองที่เกี่ยวกับช่างประกอบและจัดปรับปนืใหญ่ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
 - ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย ๑ อ าเภอเมืองลพบรีุ
จังหวัดลพบรีุ



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๓๑๘ ช่างลับเคร่ืองมือ

ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ         
ศูนย์การอุตสาหกรรม            
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๑. ลับเคร่ืองมือ (TOOL) ที่ใช้กับงานโลหะทกุชนิด
  ๑.๑ ดอกเซาะ (ENDMLLL)
  ๑.๒ ดอกสว่าน (DRLLL)
  ๑.๓ ดอกน าศูนย์ (CENTER DRLLL)
  ๑.๔ ดอกต๊าป (TAP)
  ๑.๕ มุมของมีดที่ใช้งานกลึงเฉพาะอย่าง
  ๑.๖ คัชเตอร์ (CUTTER) ชนิดต่าง ๆ
  ๑.๗ คอดคว้านรู (รีเมอร์) (REAMERS) 
 ๒. ประกอบมีดกลึงคาร์ไบด์ (CABIDE) พร้อมด้ามมีดกลึง
 ๓. ออกแบบเคร่ืองมือใช้กับงานพิเศษ
 ๔. ปรนนิบติับ ารุงเคร่ืองจักรกลพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้กับงานลับเคร่ืองมือ
 ๕. ใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๖. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย ๑ อ าเภอเมืองลพบรีุ
จังหวัดลพบรีุ

๓๑๙ ช่างสี 
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ         
ศูนย์การอุตสาหกรรม            
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

๑. พ่นทราย ขัดล้าง รถ เรือ อากาศยาน และยานพาหนะต่าง ๆ
๒. ทาหรือพ่นสี เคลือบผิวหรือขัดเงา เคร่ืองประดับ เคร่ืองใช้ส านักงาน 
และส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ 
๓. ออกแบบ วางแผนงาน และปริมาณการเกี่ยวกับงานช่างสี
๔. วางแผนปฏิบติังานเกี่ยวกับงานช่างสี
๕. ตรวจและทดสอบงานช่างสีใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานที่ก าหนด

ชาย ๒ อ าเภอเมืองลพบรีุ
จังหวัดลพบรีุ



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๓๒๐ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ         
ศูนย์การอุตสาหกรรม            
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

๑. ติดต้ัง สร้าง ซ่อม ปรับมาตรฐาน ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ร้ือถอน ตรวจ
และทดสอบเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้
เปน็ไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
 ๒. ช่วยเหลือในการปฏิบติังานของวิศวกรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 ๓. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การควบคุมของ
ผู้บงัคับบญัชา
 ๔. ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๕. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย ๒ อ าเภอเมืองลพบรีุ
จังหวัดลพบรีุ

๓๒๑ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ         
ศูนย์การอุตสาหกรรม            
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๑. ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดต้ัง ตรวจและทดสอบเคร่ืองยนต์ต่าง ๆ 
ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
 ๒. ช่วยเหลือในการปฏิบติังานของวิศวกร
 ๓. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเคร่ืองยนต์ภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา
 ๔. ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๕. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย ๑ อ าเภอเมืองลพบรีุ
จังหวัดลพบรีุ

๓๒๒ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ ส านักโยธาธิการ
ส านักงานสนับสนุน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

๑. ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดต้ัง ตรวจและทดสอบเคร่ืองยนต์ต่าง ๆ 
ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
๒. ช่วยเหลือในการปฏิบติังานของวิศวกร
๓. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเคร่ืองยนต์ภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา
๔. ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย
       

ชาย ๑ เขตบางซ่ือ
กรุงเทพมหานคร



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๓๒๓ ช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศและ       

ท าความเย็น
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ         
ศูนย์การอุตสาหกรรม            
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทยีบเทา่ในสาขาวิชา ช่างอุตสาหกรรม 
ช่างไฟฟ้าก าลัง

 ๑. ติดต้ัง ตรวจ ปรนนิบติับ ารุง ซ่อม ร้ือถอนและประกอบเคร่ืองท าความเย็นและ
เคร่ืองปรับอากาศ
 ๒. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการซ่อมเคร่ืองท าความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ
 ๓. ปรับปรุง ดัดแปลง ระบบท าความเย็นและปรับอากาศ
 ๔. ช่วยเหลือในการวางแผนปฏิบติังานเกี่ยวกับงานซ่อมเคร่ืองท าความเย็นและ
เคร่ืองปรับอากาศและนิรภัยโรงงาน
 ๕. ช่วยเหลือในการหาข้อมูลและออกแบบการติดต้ังเคร่ืองท าความเย็นและ
เคร่ืองปรับอากาศ
 ๖. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้
 ๗. ช่วยเหลือในการปฏิบติังานของวิศวกร
 ๘. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศและท าความเย็น ภายใต้การ
ควบคุมของผู้บงัคับบญัชา
 ๙. ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๑๐. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย ๓ อ าเภอเมืองลพบรีุ
จังหวัดลพบรีุ

๓๒๔ พนักงานสถิติ
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ         
ศูนย์การอุตสาหกรรม            
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๑. เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัย และ
ประมาณการความต้องการต่าง ๆ 
๒. จัดประเภทข้อมูลตามลักษณะงานด้วยการบนัทกึด้วยมือและคอมพิวเตอร์
๓. แปลงข้อมูลเปน็แผน แผนภูมิ กราฟ ดัชนี 
๔. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย/หญิง ๑ อ าเภอเมืองลพบรีุ
จังหวัดลพบรีุ



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๓๒๕ ช่างเขียนแบบ      

ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ         
ศูนย์การอุตสาหกรรม            
ปอ้งกันประเทศและพลังงานทหาร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทยีบเทา่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 
งานเขียนแบบ

๑. หาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ สถานที่ เส้นทาง ระดับ และสภาพดินฟ้าอากาศ เพื่อการ
สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไขแผนที่ ส่ิงปลูกสร้าง สาธารณูปการ เคร่ืองกล ไฟฟ้า 
ระบบทอ่ทางต่างๆ และงานสุขาภิบาล ตามที่สถาปนิก วิศวกร หรือมัณฑนากรได้
ออกแบบไว้
 ๒. เขียนแบบตามที่สถาปนิก วิศวกร หรือมัณฑนากรได้ออกแบบไว้
 ๓. ถอด ลอด และถ่ายแบบ
 ๔. ช่วยเหลือในการออกแบบและก าหนดรายละเอียดประกอบแบบ
 ๕. ช่วยเหลือในการค านวณออกแบบ
 ๖. ประมาณการในการสร้างและซ่อม
 ๗. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้
 ๘. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับงานเขียนแบบ ภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา
 ๙. ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๑๐. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย/หญิง ๑ อ าเภอเมืองลพบรีุ
จังหวัดลพบรีุ

๓๒๖ ช่างประณีตศิลป ์
ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

๑. ขึงผ้า ลงสีพื้นไม้ ผ้า สังกะสี และวัสดุอื่น
 ๒. กะส่วน เตรียมสี เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ต่าง ๆ
 ๓. เขียนตัวหนังสือ และแผ่นใส่
 ๔. ออกแบบต้นร่าง
 ๕. เขียนแบบ ภาพทางสถิติ และภาพทางนิทรรศการ
 ๖. เขียนตัวหนังสือและภาพด้วยสีบนวัสดุต่าง ๆ
 ๗. แนะน าและตรวจสอบผลงาน
 ๘. ฝึกสอนงานช่างประณีตศิลป์
 ๙. ใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๑๐. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย/หญิง ๑ เขตบางซ่ือ
กรุงเทพมหานคร



รหัสต ำแหน่ง ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ เพศ อัตรำ สถำนที่ท ำงำน
๓๒๗ ช่างส ารวจ

ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
หรือเทยีบเทา่ในสาขาวิชาช่างส ารวจ

๑. ส ารวจ ค านวณ และตรวจสอบเกี่ยวกับการวางหมุดหลักฐาน และการหาระดับ
ของพื้นที่ เพื่องานแผนที่ งานก่อสร้าง หรืองานโยธา
 ๒. เขียนแบบ และแผนผังจากข้อมูลการส ารวจ
 ๓. จ าแนกรายละเอียดรูปถ่ายทางอากาศ
 ๔. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
 ๕. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่
 ๖. ช่วยเหลือในการปฏิบติังานของวิศวกรส ารวจ
 ๗. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้
 ๘. ปฏิบติังานอื่นเกี่ยวกับงานช่างส ารวจ ภายใต้การควบคุมของผู้บงัคับบญัชา
 ๙. ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๑๐. ปฏิบติังานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

ชาย ๒ เขตบางซ่ือ
กรุงเทพมหานคร



ขอบเขตวิชาการสอบคัดเลือกบุคคลเปน็พนักงานราชการ 

ต าแหน่ง ขอบเขตวิชาภาควิชาการ ขอบเขตวิชาภาคปฏิบัติ 
พนักงานบริการ  
( รหัสต ำแหน่ง ๓๐๑, ๓๐๒ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีกว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๔. มำตรกำรประหยัดพลังงำน 
: คู่มือกำรปฏิบัติกำรลดกำรใช้พลังงำนส ำหรับหน่วยงำนและรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ทดสอบกำรใช้งำนโปรแกรมพื้นฐำน  
MS Office 2016 ได้แก่ Word, Excel  
และ Power Point 

พนักงานพัสดุ 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๐๓ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หมวด บทท่ัวไป และหมวด ๖ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
๓. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑ ข้อควำมท่ัวไป และหมวด ๒ กำรซื้อหรือจ้ำง 

ทดสอบกำรใช้งำนโปรแกรมพื้นฐำน  
MS Office 2016 ได้แก่ Word, Excel  
และ Power Point 

พนักงานบริการอุตสาหกรรม  
( รหัสต ำแหน่ง ๓๐๔ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีกว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ทดสอบกำรใช้งำนโปรแกรมพื้นฐำน  
MS Office 2016 ได้แก่ Word, Excel  
และ Power Point 

พนักงานสูทกรรม 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๐๕ ) 
 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีกว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๓. มำตรกำรประหยัดพลังงำน 
: คู่มือกำรปฏิบัติกำรลดกำรใช้พลังงำนส ำหรับหน่วยงำนและรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.๒๕๔๗ 
๔. ควำมรู้เกี่ยวกับด้ำนโภชนำกำร  

ทดสอบทักษะงำนสูทกรรม 
- กำรประกอบอำหำร 
- กำรแกะสลักผัก ผลไม ้และจัดผลไม้ลงภำชนะ 
- กำรจัดดอกไม้บนโต๊ะอำหำร 
- กำรจัดเครื่องด่ืม และอำหำรว่ำง 
- กำรจัดภำชนะบนโต๊ะอำหำร 

 

 

 



- ๒ - 

ต าแหน่ง ขอบเขตวิชา ขอบเขตวิชาภาคปฏิบัติ 
ลูกมือช่าง 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๐๖ ) 

 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. งำนเครื่องยนต์เบ้ืองต้น 
 

ทดสอบทักษะด้ำนยำนยนต์ 
- กำรตรวจสอบและแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับ
เครื่องยนต์ 
- กำรถอดและประกอบช้ินส่วนเครื่องยนต์ 
- กำรถอดและประกอบช่วงล่ำงรถยนต์ 

พนักงานบริการขนส่ง 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๐๗ ) 

 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๓. กำรปรนนิบัติบ ำรุงรถเบื้องต้น 

ทดสอบกำรขับรถยนต์ 
 - กำรขับรถในทำงรำบ 
 - กำรน ำรถเข้ำจอดในท่ีคับขัน (ซองต้ัง) 
 - กำรน ำรถเข้ำจอดในท่ีคับขัน (ซองนอน) 

พนักงานคอมพิวเตอร์ 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๐๘, ๓๐๙ ) 

 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
๓. ฮำร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. ระบบปฏิบัติกำรและหลักกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์ 
๕. กำรส่ือสำรและระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์    

ทดสอบกำรใช้งำนโปรแกรมพื้นฐำน  
MS Office 2016 ได้แก่ Word, Excel  
และ Power Point 

ช่างไฟฟ้า 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๑๐, ๓๑๑ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. กำรติดต้ังไฟฟ้ำ ๑ (Electrical Installation 1) 
๓. กำรเขียนแบบไฟฟ้ำ (Electical Drawing) 
๔. ควำมปลอดภัยในงำนอำชีพ 

ทดสอบทักษะด้ำนไฟฟ้ำ 
- กำรค ำนวณโหลดอุปกรณ์ไฟฟ้ำ, ก ำลังไฟฟ้ำ 
และพลังงำน 
- กำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำในโรงงำน 

ช่างไม้ 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๑๒, ๓๑๓ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. พื้นฐำนงำนไม ้
๓. เครื่องจักรกลงำนไม ้
๔. ควำมปลอดภัยในงำนอำชีพ 

ทดสอบทักษะงำนไม ้
- กำรใช้เครื่องมืองำนไม ้
- กำรประกอบและตกแต่งช้ินงำน 
 

ช่างสรรพาวธุ 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๑๔ ) 

 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. พื้นฐำนทำงช่ำง  
๓. งำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
๔. ทฤษฎีเครื่องมือกล 

ทดสอบกำรใช้เครื่องมือวัดช่ำงพื้นฐำน 



- ๓ - 

ต าแหน่ง ขอบเขตวิชา ขอบเขตวิชาภาคปฏิบัติ 
ช่างโลหะ 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๑๕ ) 

 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
๒. งำนเช่ือมโลหะเบ้ืองต้น 
๓. เทคนิคงำนสี 

ทดสอบกำรเช่ือมโลหะตำมรูปแบบท่ีก ำหนด 

ช่างกลโรงงาน 
 ( รหัสต ำแหน่ง ๓๑๖ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. กำรออกแบบเครื่องจักรกล 
๓. งำนเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 
๔. งำนถอดประกอบเครื่องกลเบ้ืองต้น 

ทดสอบทักษะงำนช่ำงกล 
- อ่ำนแบบเครื่องกล 
- กำรใช้เครื่องมือวัดละเอียด 
- กำรใช้เครื่องมือกล 

ช่างประกอบและจัดปรับปืนใหญ่  
( รหัสต ำแหน่ง ๓๑๗ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. กำรออกแบบเครื่องจักรกล 
๓. งำนเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 
๔. งำนถอดประกอบเครื่องกลเบ้ืองต้น 

ทดสอบกำรใช้พื้นฐำนเครื่องมือกล 
 

ช่างลับเคร่ืองมือ 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๑๘ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. กำรออกแบบเครื่องจักรกล 
๓. งำนเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 
๔. งำนถอดประกอบเครื่องกลเบ้ืองต้น 

ทดสอบกำรใช้พื้นฐำนเครื่องมือกล 
 

ช่างสี 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๑๙ ) 

 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
๒. เทคนิคงำนสี 
 

ทดสอบกำรพ่นสี 
- วิธีเตรียมผิวชิ้นงำนก่อนกำรพ่นสี 
- กำรผสมสีตำมท่ีก ำหนด 
- กำรพ่นสี 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๒๐ ) 

 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. พื้นฐำนทำงช่ำง 
๓. งำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทดสอบงำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
- กำรใช้เครื่องมือวัดงำนไฟฟ้ำ 
และอิเล็กทรอนิกส์ 
- กำรเขียนวงจรไฟฟ้ำ อนุกรม-ขนำน-ผสม 

 

 



- ๔ - 

ต าแหน่ง ขอบเขตวิชา ขอบเขตวิชาภาคปฏิบัติ 
ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๒๑ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. งำนถอดประกอบเครื่องกลเบ้ืองต้น 
๓. วิศวกรรมและกำรบริหำร ควำมปลอดภัยในโรงงำน 

ทดสอบงำนซ่อมรถยนต์ 
- กำรซ่อมเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล 
- กำรซ่อมระบบไฟแสงสว่ำงของรถยนต์ 
- กำรปรนนิบัตรบ ำรุงรักษำรถยนต์ 

ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๒๒ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. งำนถอดประกอบเครื่องกลเบ้ืองต้น 
๓. วิศวกรรมและกำรบริหำร ควำมปลอดภัยในโรงงำน 

- 

ช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
และท าความเย็น 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๒๓ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
๒. เครื่องท ำควำมเย็นและเครื่องปรับอำกำศ 

ทดสอบกำรติดต้ังเครื่องปรับอำกำศ 

พนักงานสถิติ 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๒๔ ) 

 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. สถิติเบื้องต้น 
๓. พระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ทดสอบกำรใช้งำนโปรแกรมพื้นฐำน  
MS Office 2016 ได้แก่ Word, Excel และ 
Power Point 

ช่างเขียนแบบ 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๒๕ ) 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. กำรออกแบบเครื่องจักรกล 

ทดสอบทักษะงำนเขียนแบบ 
- กำรใช้โปรแกรม Solidwork วำดแบบตำมท่ี
ก ำหนด 
- กำรอ่ำนเวอร์เนียร์คำลิปเปอร์ 
- กำรอ่ำนไมโครมิเตอร์ 

ช่างประณีตศิลป์ 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๒๖ ) 

 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. ควำมปลอดภัยในงำนอำชีพ 
๓. มำตรกำรประหยัดพลังงำน 
: คู่มือกำรปฏิบัติกำรลดกำรใช้พลังงำนส ำหรับหน่วยงำนและรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- 

 

 

 



- ๕ - 

ต าแหน่ง ขอบเขตวิชา ขอบเขตวิชาภาคปฏิบัติ 
ช่างส ารวจ 
( รหัสต ำแหน่ง ๓๒๗ ) 

 

๑. ควำมรู้คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และสังคม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
๒. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีกว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๓. มำตรกำรประหยัดพลังงำน 
: คู่มือกำรปฏิบัติกำรลดกำรใช้พลังงำนส ำหรับหน่วยงำนและรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔. ควำมรู้ท่ัวไปของวิชำส ำรวจ 
๕. ๕ส หลักกำรและวิธีปฏิบัติ 

- 

 



 

ผนวก ง 
กำหนดการการสอบคัดเลือกกำลงัพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

       
ลำดับ วัน/เดือน/ปี เวลา การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

๑ วันพุธที ่๒๙ ม.ีค.๖๖ ๐๙.๐๐ น.  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ทางสื่อตา่ง ๆ และเว็บไซต์ 
  ถึง ถึง  http://opsd.mod.go.th 
  วันอาทิตยท์ี่ ๓๐ เม.ย.๖๖  ๒๒.๐๐ น.   หรือเว็บไซต์ 
        https://opsd.thaijobjob.com 
        (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๒ วันอังคารที ่๑๖ พ.ค.๖๖ ๐๙.๐๐ น.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เว็บไซต์ 
       และสถานที่สอบ http://opsd.mod.go.th 
        เว็บไซต์ 
       https://opsd.thaijobjob.com 
๓ การสอบภาควิชาการ 
  วันเสาร์ที่ ๒๗ พ.ค.๖๖ ๐๙.๐๐ - ตำแหน่งพนักงานราชการ สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยรังสิต 

    
ถึง 

๑๒.๐๐ น.   

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม 

    
๑๓.๓๐ 

ถึง 
- ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร 

 
   ๑๖.๓๐ น.     

  
วันอาทิตยท์ี่ ๒๘ พ.ค.๖๖ ๐๙.๐๐  

ถึง 
- ตำแหน่งนายทหารประทวน 

 
  ๑๖.๓๐ น.   

๔ วันพุธที ่๑๔ ม.ิย.๖๖ ๑๖.๐๐ น.   ประกาศผลสอบภาควิชาการ เว็บไซต์ 
        http://opsd.mod.go.th 
       เว็บไซต์ 
       https://opsd.thaijobjob.com 

 

 

 

 

 



 

- ๒ - 

ลำดับ วัน/เดือน/ป ี เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
๕   การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  

 

วันอังคารท่ี ๒๐ มิ.ย.๖๖ ๐๖.๐๐ น. ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยรังสิต 

การทดสอบสถานีต่าง ๆ 
(๑) สถานีท่ี ๑ ดันพื้น (PUSH-UP) 
ภายใน ๒ นาที 
(๒) สถานีท่ี ๒ ลุกนั่ง (SIT-UP) 
ภายใน ๒ นาที 
(๓) สถานีท่ี ๓ วิ่ง  
ระยะทาง ๑๐๐๐ เมตร 
(เกณฑ์การทดสอบตาม ผนวก ฉ) 

๖ การสอบภาคปฏิบัติ 
 วันเสาร์ท่ี ๒๔ มิ.ย.๖๖ ๐๙.๐๐ น. - ตำแหน่งนายทหารประทวน สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยรังสิต 

   

  (รหัส ๒๐๓, ๒๐๔, ๒๐๖, ๒๑๐) 
- ตำแหน่งพนักงานราชการ  
  (รหัส ๓๐๑ - ๓๐๔, ๓๐๘ - ๓๐๙ 
  และ ๓๒๔)   

 วันจันทร์ท่ี ๒๖ มิ.ย.๖๖ ๐๙.๐๐ น. - ตำแหน่งนายทหารประทวน สถานท่ีสอบ : กองพันระวังป้องกัน 

     (รหัส ๒๐๑, ๒๐๕ และ ๒๐๘) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 

   
- ตำแหน่งพนักงานราชการ 
  (รหัส ๓๐๕ - ๓๐๗) 

สำนักงานสนับสนุน 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

     

 

วันจันทร์ท่ี ๒๖ มิ.ย.๖๖ ๐๙.๐๐ น. - ตำแหน่งนายทหารประทวน 
  (รหัส ๒๐๗) 

สถานท่ีสอบ : กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม 

     
 วันจันทร์ท่ี ๒๖ มิ.ย.๖๖ ๐๙.๐๐ น. - ตำแหน่งนายทหารประทวน สถานท่ีสอบ : สำนักโยธาธิการ 

   
  (รหัส ๒๐๙) สำนักงานสนับสนุน 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 วันจันทร์ท่ี ๒๖ มิ.ย.๖๖ ๐๙.๐๐ น. - ตำแหน่งพนักงานราชการ สถานท่ีสอบ : ศูนย์อำนวยการ

สร้างอาวุธ ศูนยก์ารอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

(อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี)    

  (รหัส ๓๑๐ - ๓๒๑, ๓๒๓    
  และ ๓๒๕) 

 ๗ วันอังคารท่ี ๑๑ ก.ค.๖๔ ๑๖.๐๐ น.   ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th 
       เว็บไซต์ 
        https://opsd.thaijobjob.com  

https://opsd.thaijobjob.com/
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ลำดับ วัน/เดือน/ปี เวลา การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 
๘ การทดสอบวิภาววสิัย 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.ค.๖๖ 
 
 
 

๐๘.๐๐ น. ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร 
ตำแหน่งนายทหารประทวน 
 

รายงานตัว  
ณ ห้องพินิตประชานาถ (ชั้น ๒) 

ภายในศาลาว่าการกลาโหม 
เขตพระนคร 

๙ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 

วันอังคารที ่๑๘ ก.ค.๖๖ ๐๖.๐๐ น. ตำแหน่งนายทหารประทวน สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
การทดสอบสถานีต่าง ๆ 
(๑) สถานีที่ ๑ ดันพื้น (PUSH-UP) 
ภายใน ๒ นาท ี
(๒) สถานีที่ ๒ ลุกนั่ง (SIT-UP) 
ภายใน ๒ นาท ี
(๓) สถานีที่ ๓ วิ่ง  

   ระยะทาง ๑๐๐๐ เมตร  
   (เกณฑ์การทดสอบตาม ผนวก ฉ)  

๑๐ การสอบสัมภาษณ ์

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.ค.๖๖ ๐๘.๓๐ น. นายทหารสัญญาบัตร รายงานตัว 
ณ ห้องพินิตประชานาถ (ชั้น ๒) 

ภายในศาลาว่าการกลาโหม  
เขตพระนคร 

๑๒.๓๐ น. นายทหารประทวน 

   
 ๑๑ วันพุธที ่๒๖ ก.ค.๖๖ ๑๖.๐๐ น. ประกาศผลผู้สอบได ้

เป็นบุคคลตัวจริง 
เว็บไซต์ 

http://opsd.mod.go.th 
      และ เว็บไซต์  
    https://opsd.thaijobjob.com 

๑๒ วันจันทร์ที ่๗ ส.ค.๖๖ ๐๘.๓๐ น. ผู้สอบได้เป็นบุคคลตัวจรงิ ห้องยุทธนาธิการ (ชั้น ๒) 
      รายงานตัว ภายในศาลาว่าการกลาโหม 
    เขตพระนคร 

๑๓ วันพุธที ่๙ ส.ค.๖๖ ๐๘.๐๐ น. ตรวจรา่งกาย, ทดสอบจติเวช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
        โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช 
         

 
หมายเหตุ : กำหนดการและสถานที่ในการทดสอบภาคปฏิบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 





 

ผนวก จ 
โรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ 

 
 
 โรคหรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎกระทรวง 
 ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  
 (๑) โรคหรือความผิดปกติทางตา 
  (ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ใน
ระดับต่ำกว่า  ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา 
  (ข) สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔ 
หรือต่ำกว่าทั้งสองข้าง 
  (ค) สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง 
  (ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract) 
  (จ) ต้อหิน (Glaucoma) 
  (ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy) 
  (ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง 
  (ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ทำงาน สูญเสียอย่างถาวร (Cranial never ๓rd, ๔th,๖th) 
 (๒) โรคหรือความผิดปกติของหู 
  (ก) หูหนวกทั้งสองข้าง ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ -๒๐๐๐ รอบ/วินาที  หรือ  
เกินกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง 
  (ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง 
  (ค) เย่ือแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง 
 (๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
  (ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวรจนอาจอันตรายร้ายแรง 
  (ข) ลิ้นหัวใจพิการ 
  (ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
  (ง) โรคของกล้ามเน้ือหัวใจ ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย 
  (จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
  (ฉ) หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย 
 (๔) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
  (ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
  (ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย 

 
 

/(๕) ... 
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 (๕) โรคของระบบหายใจ 
  (ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย  
  (ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทำงานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second หรือ Forced 
Vital Capacity ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 
  (ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด 
  (ง) โรคถุงน้ำในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด 
  (จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วยการ
ตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) 
 (๖) โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ 
  (ก) ไตอักเสบเรื้อรัง 
  (ข) กลุ่มอาการไตพิการ(Nephrotic Syndrome) 
  (ค) ไตวายเรื้อรัง 
  (ง) ไตพองเป็นถุงน้ำแต่กำเนิด (Polycystic Kidney) 
 (๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ 
  (ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปน้ี 
  ๑) ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
  ๒) ข้อเสื่อมเรื้อรัง (ChronicOsteoarthritis) 
  ๓) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy) 
  (ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติดังต่อไปน้ี 
  ๑) แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยัง 
ใช้การไม่ได้ 
  ๒) นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
  ๓) นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว 
  ๔) นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการจนถึง
ขั้นใช้การไม่ได้ 
  ๕) นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการจนถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
  ๖) นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ัน
ใช้การไม่ได้ 
  ๗) นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้น 
ใช้การไม่ได้ 
 
  ๘) นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว หรือพิการถึงขั้น 
ใช้การไม่ได้ 

 
/(ค) ... 
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  (ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
  (ง) กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่น จนเห็นได้ชัดหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
  (จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วน
หน่ึงส่วนใดใช้การไม่ได้ 
 (๘) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
  (ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร 
  (ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร 
  (ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
  (ง) เบาหวาน 
  (จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่ งมีค่ าดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index)  
ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 
  (ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหารดุลสารน้ำอีเล็กโทรลัยท์
และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิซึมอื่นๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 
  (ช) ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 
 (๙) โรคติดเชื้อ 
  (ก) โรคเรื้อน 
  (ข) โรคเท้าช้าง 
  (ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
 (๑๐)  โรคทางประสาทวิทยา 
   (ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือ ต่ำกว่านั้น 
   (ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
   (ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทำให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร 
   (ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร 
   (จ) สมองเสื่อม (Dementia)  
   (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทำให้เกิดความผิดปกติอย่างมาก 
ในการเคลื่อนไหวของแขนขาอย่างถาวร 
   (ช) กล้ามเน้ือหมดกำลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 
 (๑๑)  โรคทางจิตเวช 
   (ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
  ๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
  ๒) โรคจิตกลุ่ มหลงผิด  (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional 
Disorder) 
  ๓) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder) 
  ๔) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain Damage 
and Dysfunction) 
  ๕) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 

 
/(ข) ... 

 





 

ผนวก ฉ 
เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 

เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า "ดันพื้น" (ภายใน ๒ นาที) 
ปฏิบัติได ้ คะแนนที่ได้ตามอายุและเพศ (ช = ชาย, ญ = หญิง) 
(ครั้ง) ๒๐-๒๕ ๒๖-๓๐ ๓๑-๓๕ ๓๖-๔๐ ๔๑-๔๕ ๔๖-๕๐ ๕๑-ขึ้นไป 

  ช                           
๔๐ ๑๐๐   ช                       
๓๙ ๙๘   ๑๐๐                       
๓๘ ๙๖   ๙๘   ช                   
๓๗ ๙๔   ๙๖   ๑๐

๐ 
  ช               

๓๖ ๙๒   ๙๔   ๙๙   ๑๐๐               
๓๕ ๙๐   ๙๒   ๙๗   ๙๘               
๓๔ ๘๘   ๙๐   ๙๕   ๙๖   ช           
๓๓ ๘๖   ๘๘   ๙๓   ๙๔   ๑๐๐           
๓๒ ๘๔   ๘๖   ๙๑   ๙๒   ๙๘   ช       
๓๑ ๘๒   ๘๔   ๘๙   ๙๐   ๙๖   ๑๐๐       
๓๐ ๘๐   ๘๒   ๘๗   ๘๘   ๙๔   ๙๘       
๒๙ ๗๘ ญ ๘๐   ๘๕   ๘๖   ๙๒   ๙๖   ช   
๒๘ ๗๖ ๑๐๐ ๗๘ ญ ๘๓   ๘๔   ๙๐   ๙๔   ๑๐๐   
๒๗ ๗๔ ๙๘ ๗๖ ๑๐๐ ๘๑ ญ ๘๒   ๘๘   ๙๒   ๙๘   
๒๖ ๗๒ ๙๖ ๗๔ ๙๘ ๗๙ ๑๐๐ ๘๐   ๘๖   ๙๐   ๙๖   
๒๕ ๗๐ ๙๔ ๗๒ ๙๖ ๗๗ ๙๘ ๗๘ ญ ๘๔   ๘๘   ๙๔   
๒๔ ๖๘ ๙๒ ๗๐ ๙๔ ๗๕ ๙๖ ๗๖ ๑๐๐ ๘๒ ญ ๘๖   ๙๒   
๒๓ ๖๖ ๙๐ ๖๘ ๙๒ ๗๓ ๙๔ ๗๔ ๙๘ ๘๐ ๑๐๐ ๘๔   ๙๐   
๒๒ ๖๔ ๘๘ ๖๖ ๙๐ ๗๑ ๙๒ ๗๒ ๙๖ ๗๘ ๙๙ ๘๒ ญ ๘๘   
๒๑ ๖๒ ๘๖ ๖๔ ๘๘ ๖๙ ๙๐ ๗๐ ๙๔ ๗๖ ๙๗ ๘๐ ๑๐๐ ๘๖ ญ 
๒๐ ๖๐ ๘๔ ๖๒ ๘๖ ๖๗ ๘๘ ๖๘ ๙๒ ๗๔ ๙๕ ๗๘ ๙๙ ๘๔ ๑๐๐ 
๑๙ ๕๘ ๘๒ ๖๐ ๘๔ ๖๕ ๘๖ ๖๖ ๙๐ ๗๒ ๙๓ ๗๖ ๙๗ ๘๒ ๙๘ 
๑๘ ๕๖ ๘๐ ๕๘ ๘๒ ๖๓ ๘๔ ๖๔ ๘๘ ๗๐ ๙๑ ๗๔ ๙๕ ๘๐ ๙๖ 
๑๗ ๕๔ ๗๘ ๕๖ ๘๐ ๖๑ ๘๒ ๖๒ ๘๖ ๖๘ ๘๙ ๗๒ ๙๓ ๗๘ ๙๔ 
๑๖ ๕๒ ๗๖ ๕๔ ๗๘ ๕๙ ๘๐ ๖๐ ๘๔ ๖๖ ๘๗ ๗๐ ๙๑ ๗๖ ๙๒ 
๑๕ ๕๐ ๗๔ ๕๒ ๗๖ ๕๗ ๗๘ ๕๘ ๘๒ ๖๔ ๘๕ ๖๘ ๘๙ ๗๔ ๙๐ 
๑๔ ๔๘ ๗๒ ๕๐ ๗๔ ๕๕ ๗๖ ๕๖ ๘๐ ๖๒ ๘๓ ๖๖ ๘๗ ๗๒ ๘๘ 
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ปฏิบัติได้ คะแนนที่ได้ตามอายุและเพศ (ช = ชาย, ญ = หญิง) 
(ครั้ง) ๒๐-๒๕ ๒๖-๓๐ ๓๑-๓๕ ๓๖-๔๐ ๔๑-๔๕ ๔๖-๕๐ ๕๑-ขึ้นไป 
๑๓ ๔๖ ๗๐ ๔๘ ๗๒ ๕๓ ๗๔ ๕๔ ๗๘ ๖๐ ๘๑ ๖๔ ๘๕ ๗๐ ๘๖ 
๑๒ ๔๔ ๖๘ ๔๖ ๗๐ ๕๑ ๗๒ ๕๒ ๗๖ ๕๘ ๗๙ ๖๒ ๘๓ ๖๘ ๘๔ 
๑๑ ๔๒ ๖๖ ๔๔ ๖๘ ๔๘ ๗๐ ๕๐ ๗๔ ๕๖ ๗๗ ๖๐ ๘๑ ๖๖ ๘๒ 
๑๐ ๔๐ ๖๔ ๔๐ ๖๖ ๔๔ ๖๘ ๔๖ ๗๒ ๕๔ ๗๕ ๕๖ ๗๙ ๖๔ ๘๐ 
๙ ๓๖ ๖๒ ๓๖ ๖๔ ๔๐ ๖๖ ๔๒ ๗๐ ๕๐ ๗๒ ๕๒ ๗๗ ๖๒ ๗๘ 
๘ ๓๒ ๖๐ ๓๒ ๖๒ ๓๖ ๖๔ ๓๘ ๖๖ ๔๖ ๖๘ ๔๘ ๗๕ ๖๐ ๗๖ 
๗ ๒๘ ๕๖ ๒๘ ๕๘ ๓๒ ๖๐ ๓๔ ๖๒ ๔๒ ๖๔ ๔๔ ๗๒ ๕๔ ๗๔ 
๖ ๒๔ ๕๒ ๒๔ ๕๔ ๒๘ ๕๖ ๓๐ ๕๘ ๓๖ ๖๐ ๔๒ ๖๘ ๔๘ ๗๐ 
๕ ๒๐ ๔๖ ๒๐ ๕๐ ๒๔ ๕๒ ๒๖ ๕๔ ๓๐ ๕๖ ๓๖ ๖๐ ๔๐ ๖๔ 
๔ ๑๖ ๓๘ ๑๖ ๔๐ ๒๐ ๔๕ ๒๒ ๕๐ ๒๔ ๕๒ ๓๒ ๕๔ ๓๔ ๕๖ 
๓ ๑๒ ๓๐ ๑๒ ๓๐ ๑๖ ๓๕ ๑๘ ๓๘ ๑๘ ๔๓ ๒๔ ๔๘ ๓๒ ๔๘ 
๒ ๘ ๒๐ ๘ ๒๐ ๑๒ ๒๔ ๑๒ ๒๖ ๑๒ ๒๙ ๑๖ ๓๒ ๑๖ ๓๒ 
๑ ๔ ๑๐ ๔ ๑๐ ๖ ๑๒ ๖ ๑๔ ๖ ๑๕ ๘ ๑๖ ๘ ๑๖ 
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เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า "ลุกนั่ง" (ภายใน ๒ นาที) 
ปฏิบัติ

ได้ 
คะแนนที่ได้ตามอายุและเพศ (ช = ชาย, ญ = หญิง) 

(ครั้ง) ๒๐-๒๕ ๒๖-๓๐ ๓๑-๓๕ ๓๖-๔๐ ๔๑-๔๕ ๔๖-๕๐ ๕๑-ขึ้นไป 
  ช                           

๔๔ ๑๐๐                           
๔๓ ๙๙ ญ                         
๔๒ ๙๘ ๑๐๐ ช                       
๔๑ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ ญ                     
๔๐ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ ช                   
๓๙ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐                   
๓๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ญ ช               
๓๗ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๑๐๐ ๑๐๐               
๓๖ ๘๖ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๗ ๙๘ ญ ช           
๓๕ ๘๔ ๘๖ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๕ ๙๗ ๑๐๐ ๑๐๐   ช       
๓๔ ๘๒ ๘๔ ๘๖ ๘๘ ๙๐ ๙๓ ๙๕ ๙๘ ๙๙ ญ ๑๐๐   ช   
๓๓ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ ๘๘ ๙๑ ๙๓ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ ๙๘ ญ ๑๐๐   
๓๒ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ ๘๙ ๙๑ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๙๗ ๑๐๐ ๙๘ ญ 
๓๑ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๗ ๘๙ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๕ ๙๘ ๙๖ ๑๐๐ 
๓๐ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๕ ๘๗ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๓ ๙๖ ๙๔ ๙๘ 
๒๙ ๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๓ ๘๕ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๑ ๙๔ ๙๒ ๙๖ 
๒๘ ๗๐ ๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๑ ๘๓ ๘๖ ๘๘ ๙๐ ๘๙ ๙๒ ๙๐ ๙๔ 
๒๗ ๖๘ ๗๐ ๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๙ ๘๑ ๘๔ ๘๖ ๘๘ ๘๗ ๙๐ ๘๘ ๙๒ 
๒๖ ๖๖ ๖๘ ๗๐ ๗๒ ๗๔ ๗๗ ๗๙ ๘๒ ๘๔ ๘๖ ๘๕ ๘๘ ๘๖ ๙๐ 
๒๕ ๖๔ ๖๖ ๖๘ ๗๐ ๗๒ ๗๕ ๗๗ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๓ ๘๖ ๘๔ ๘๘ 
๒๔ ๖๒ ๖๔ ๖๖ ๖๘ ๗๐ ๗๓ ๗๕ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๑ ๘๔ ๘๒ ๘๖ 
๒๓ ๖๐ ๖๒ ๖๔ ๖๖ ๖๘ ๗๑ ๗๓ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๗๙ ๘๒ ๘๐ ๘๔ 
๒๒ ๕๘ ๖๐ ๖๒ ๖๔ ๖๖ ๖๙ ๗๑ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ๗๗ ๘๐ ๗๘ ๘๒ 
๒๑ ๕๖ ๕๘ ๖๐ ๖๒ ๖๔ ๖๗ ๖๙ ๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๕ ๗๘ ๗๖ ๘๐ 
๒๐ ๕๔ ๕๖ ๕๘ ๖๐ ๖๒ ๖๕ ๖๗ ๗๐ ๗๒ ๗๔ ๗๓ ๗๖ ๗๔ ๗๘ 
๑๙ ๕๒ ๕๔ ๕๖ ๕๘ ๖๐ ๖๓ ๖๕ ๖๘ ๗๐ ๗๒ ๗๑ ๗๔ ๗๒ ๗๖ 
๑๘ ๕๐ ๕๒ ๕๔ ๕๖ ๕๘ ๖๑ ๖๓ ๖๖ ๖๘ ๗๐ ๖๙ ๗๒ ๗๐ ๗๔ 
๑๗ ๔๘ ๕๐ ๕๒ ๕๔ ๕๖ ๕๙ ๖๑ ๖๔ ๖๖ ๖๘ ๖๗ ๗๐ ๖๘ ๗๒ 
๑๖ ๔๖ ๔๘ ๕๐ ๕๒ ๕๔ ๕๗ ๕๙ ๖๒ ๖๔ ๖๖ ๖๕ ๖๘ ๖๖ ๗๐ 
๑๕ ๔๔ ๔๖ ๔๘ ๕๐ ๕๒ ๕๕ ๕๗ ๖๐ ๖๒ ๖๔ ๖๓ ๖๖ ๖๔ ๖๘ 
๑๔ ๔๒ ๔๔ ๔๖ ๔๘ ๕๐ ๕๓ ๕๕ ๕๖ ๖๐ ๖๒ ๖๑ ๖๔ ๖๒ ๖๖ 
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ปฏิบัติได้ คะแนนที่ได้ตามอายุและเพศ (ช = ชาย, ญ = หญิง) 
(ครั้ง) ๒๐-๒๕ ๒๖-๓๐ ๓๑-๓๕ ๓๖-๔๐ ๔๑-๔๕ ๔๖-๕๐ ๕๑-ขึ้นไป 
๑๓ ๔๐ ๔๒ ๔๔ ๔๖ ๔๘ ๕๑ ๕๒ ๕๒ ๕๖ ๖๐ ๕๘ ๖๒ ๖๐ ๖๔ 
๑๒ ๓๘ ๔๐ ๔๒ ๔๔ ๔๖ ๔๘ ๔๘ ๔๘ ๕๒ ๕๖ ๕๔ ๖๐ ๕๖ ๖๒ 
๑๑ ๓๖ ๓๘ ๔๐ ๔๒ ๔๔ ๔๔ ๔๔ ๔๔ ๔๘ ๕๒ ๕๐ ๕๖ ๕๒ ๖๐ 
๑๐ ๓๔ ๓๖ ๓๘ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๔ ๔๘ ๔๖ ๕๒ ๔๘ ๕๖ 
๙ ๓๒ ๓๔ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๔๐ ๔๔ ๔๒ ๔๘ ๔๔ ๕๒ 
๘ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๖ ๔๐ ๓๘ ๔๔ ๔๐ ๔๘ 
๗ ๒๘ ๒๙ ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๓๒ ๓๖ ๓๔ ๔๐ ๓๖ ๔๒ 
๖ ๒๖ ๒๖ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๘ ๓๒ ๓๐ ๓๖ ๓๒ ๓๖ 
๕ ๒๒ ๒๒ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๔ ๒๘ ๒๖ ๓๐ ๒๘ ๓๐ 
๔ ๑๘ ๑๘ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๒๐ ๒๔ ๒๒ ๒๔ ๒๔ ๒๔ 
๓ ๑๔ ๑๔ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๖ ๒๐ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ 
๒ ๑๐ ๑๐ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๑๒ ๑๕ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 
๑ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ 
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เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า "วิ่ง" (ระยะทาง๑,๐๐๐ เมตร) 
ปฏิบัตไิด ้ คะแนนที่ได้ตามอายุและเพศ (ช=ชาย,ญ=หญิง) 

นาที: 
วินาที 

๒๐-๒๕ ๒๖-๓๐ ๓๑-๓๕ ๓๖-๔๐ ๔๑-๔๕ ๔๖-๕๐ ๕๑-ขึ้น
ไป 

  ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
๓.๓๘ ๑๐๐                           
๓.๔๐ ๙๙                           
๓.๔๓ ๙๘                           
๓.๔๕ ๙๗                           
๓.๔๘ ๙๖                           
๓.๕๐ ๙๕   ช                       
๓.๕๓ ๙๔   ๑๐๐                       
๓.๕๕ ๙๓   ๙๙                       
๓.๕๘ ๙๒   ๙๘                       
๔.๐๐ ๙๑   ๙๗                       
๔.๐๓ ๙๐   ๙๖                       
๔.๐๕ ๘๙   ๙๕   ช                   
๔.๐๘ ๘๘   ๙๔   ๑๐๐                   
๔.๑๐ ๘๗   ๙๓   ๙๙                   
๔.๑๓ ๘๖   ๙๒   ๙๘                   
๔.๑๕ ๘๕   ๙๑   ๙๗                   
๔.๑๘ ๘๔   ๙๐   ๙๖                   
๔.๒๐ ๘๓   ๘๙   ๙๕                   
๔.๒๓ ๘๒   ๘๘   ๙๔   ช               
๔.๒๕ ๘๑   ๘๗   ๙๓   ๑๐๐               
๔.๒๘ ๘๐   ๘๖   ๙๒   ๙๙               
๔.๓๐ ๗๙   ๘๕   ๙๑   ๙๘               
๔.๓๓ ๗๘   ๘๔   ๙๐   ๙๗               
๔.๓๕ ๗๗ ญ ๘๓   ๘๙   ๙๖               
๔.๓๘ ๗๖ ๑๐๐ ๘๒   ๘๘   ๙๕               
๔.๔๐ ๗๕ ๙๙ ๘๑   ๘๗   ๙๔   ช           
๔.๔๓ ๗๔ ๙๘ ๘๐   ๘๖   ๙๓   ๑๐๐           
๔.๔๕ ๗๓ ๙๗ ๗๙   ๘๕   ๙๒   ๙๙           
๔.๔๘ ๗๒ ๙๖ ๗๘   ๘๔   ๙๑   ๙๘           
๔.๕๐ ๗๑ ๙๕ ๗๗ ญ ๘๓   ๙๐   ๙๗           
๔.๕๓ ๗๐ ๙๔ ๗๖ ๑๐๐ ๘๒   ๘๙   ๙๖           
๔.๕๕ ๖๙ ๙๓ ๗๕ ๙๙ ๘๑   ๘๘   ๙๕           
๔.๕๘ ๖๘ ๙๒ ๗๔ ๙๘ ๘๐   ๘๗   ๙๔   ช       
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ปฎิบัติได้ คะแนนที่ได้ตามอายุและเพศ (ช=ชาย,ญ=หญิง) 
นาที: วินาที ๒๐-๒๕ ๒๖-๓๐ ๓๑-๓๕ ๓๖-๔๐ ๔๑-๔๕ ๔๖-๕๐ ๕๑-ขึ้นไป 

 ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
๕.๐๐ ๖๗ ๙๑ ๗๓ ๙๗ ๗๙   ๘๖   ๙๓   ๑๐๐       
๕.๐๓ ๖๖ ๙๐ ๗๒ ๙๖ ๗๘   ๘๕   ๙๒   ๙๙       
๕.๐๕ ๖๕ ๘๙ ๗๑ ๙๕ ๗๗ ญ ๘๔   ๙๑   ๙๘       
๕.๐๘ ๖๔ ๘๘ ๗๐ ๙๔ ๗๖ ๑๐๐ ๘๓   ๙๐   ๙๗       
๕.๑๐ ๖๓ ๘๗ ๖๙ ๙๓ ๗๕ ๙๙ ๘๒   ๘๙   ๙๖       
๕.๑๓ ๖๒ ๘๖ ๖๘ ๙๒ ๗๔ ๙๘ ๘๑   ๘๘   ๙๕       
๕.๑๕ ๖๑ ๘๕ ๖๗ ๙๑ ๗๓ ๙๗ ๘๐   ๘๗   ๙๔   ช   
๕.๑๘ ๖๐ ๘๔ ๖๖ ๙๐ ๗๒ ๙๖ ๗๙   ๘๖   ๙๓   ๑๐๐   
๕.๒๐ ๕๙ ๘๓ ๖๕ ๘๙ ๗๑ ๙๕ ๗๘   ๘๕   ๙๒   ๙๙   
๕.๒๓ ๕๘ ๘๒ ๖๔ ๘๘ ๗๐ ๙๔ ๗๗   ๘๔   ๙๑   ๙๘   
๕.๒๕ ๕๗ ๘๑ ๖๓ ๘๗ ๖๙ ๙๓ ๗๖   ๘๓   ๙๐   ๙๗   
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ปฎิบัติ
ได ้

คะแนนที่ได้ตามอายุและเพศ (ช=ชาย,ญ=หญิง) 

นาที: 
วินาที 

๒๐-๒๕ ๒๖-๓๐ ๓๑-๓๕ ๓๖-๔๐ ๔๑-๔๕ ๔๖-๕๐ ๕๑-ขึ้นไป 

 ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
๕.๒๘ ๕๖ ๘๐ ๖๒ ๘๖ ๖๘ ๙๒ ๗๕   ๘๒   ๘๙   ๙๖   
๕.๓๐ ๕๕ ๗๙ ๖๑ ๘๕ ๖๗ ๙๑ ๗๔   ๘๑   ๘๘   ๙๕   
๕.๓๓ ๕๔ ๗๘ ๖๐ ๘๔ ๖๖ ๙๐ ๗๓ ๑๐๐ ๘๐   ๘๗   ๙๔   
๕.๓๕ ๕๓ ๗๗ ๕๙ ๘๓ ๖๕ ๘๙ ๗๒ ๙๙ ๗๙   ๘๖   ๙๓   
๕.๓๘ ๕๒ ๗๖ ๕๘ ๘๒ ๖๔ ๘๘ ๗๑ ๙๘ ๗๘   ๘๕   ๙๒   
๕.๔๐ ๕๑ ๗๕ ๕๗ ๘๑ ๖๓ ๘๗ ๗๐ ๙๗ ๗๗   ๘๔   ๙๑   
๕.๔๓ ๕๐ ๗๔ ๕๖ ๘๐ ๖๒ ๘๖ ๖๙ ๙๖ ๗๖   ๘๓   ๙๐   
๕.๔๕ ๔๘ ๗๓ ๕๕ ๗๙ ๖๑ ๘๕ ๖๘ ๙๕ ๗๕ ญ ๘๒   ๘๙   
๕.๔๘ ๔๖ ๗๒ ๕๔ ๗๘ ๖๐ ๘๔ ๖๗ ๙๔ ๗๔ ๑๐๐ ๘๑   ๘๘   
๕.๕๐ ๔๔ ๗๑ ๕๓ ๗๗ ๕๙ ๘๓ ๖๖ ๙๓ ๗๓ ๙๙ ๘๐   ๘๗   
๕.๕๓ ๔๒ ๗๐ ๕๒ ๗๖ ๕๘ ๘๒ ๖๕ ๙๒ ๗๒ ๙๘ ๗๙   ๘๖   
๕.๕๕ ๔๐ ๖๙ ๕๑ ๗๕ ๕๗ ๘๑ ๖๔ ๙๑ ๗๑ ๙๗ ๗๘   ๘๕   
๕.๕๘ ๓๘ ๖๘ ๕๐ ๗๔ ๕๖ ๘๐ ๖๓ ๙๐ ๗๐ ๙๖ ๗๗ ญ ๘๔   
๖.๐๐ ๓๖ ๖๗ ๔๘ ๗๓ ๕๕ ๗๙ ๖๒ ๘๙ ๖๙ ๙๕ ๗๖ ๑๐๐ ๘๓   
๖.๐๓ ๓๔ ๖๖ ๔๖ ๗๒ ๕๔ ๗๘ ๖๑ ๘๘ ๖๘ ๙๔ ๗๕ ๙๙ ๘๒   
๖.๐๕ ๓๒ ๖๕ ๔๔ ๗๑ ๕๓ ๗๗ ๖๐ ๘๗ ๖๗ ๙๓ ๗๔ ๙๘ ๘๑   
๖.๐๘ ๓๐ ๖๔ ๔๒ ๗๐ ๕๒ ๗๖ ๕๙ ๘๖ ๖๖ ๙๒ ๗๓ ๙๗ ๘๐   
๖.๑๐ ๒๘ ๖๓ ๔๐ ๖๙ ๕๑ ๗๕ ๕๘ ๘๕ ๖๕ ๙๑ ๗๒ ๙๖ ๗๙   
๖.๑๓ ๒๖ ๖๒ ๓๘ ๖๘ ๕๐ ๗๔ ๕๗ ๘๔ ๖๔ ๙๐ ๗๑ ๙๕ ๗๘   
๖.๑๕ ๒๔ ๖๑ ๓๖ ๖๗ ๔๘ ๗๓ ๕๖ ๘๓ ๖๓ ๘๙ ๗๐ ๙๔ ๗๗   
๖.๑๘ ๒๒ ๖๐ ๓๔ ๖๖ ๔๖ ๗๒ ๕๕ ๘๒ ๖๒ ๘๘ ๖๙ ๙๓ ๗๖ ญ 
๖.๒๐ ๒๐ ๕๙ ๓๒ ๖๕ ๔๔ ๗๑ ๕๔ ๘๑ ๖๑ ๘๗ ๖๘ ๙๒ ๗๕ ๑๐๐ 
๖.๒๓ ๑๘ ๕๘ ๓๐ ๖๔ ๔๒ ๗๐ ๕๓ ๘๐ ๖๐ ๘๖ ๖๗ ๙๑ ๗๔ ๙๙ 
๖.๒๕ ๑๖ ๕๗ ๒๘ ๖๓ ๔๐ ๖๙ ๕๒ ๗๙ ๕๙ ๘๕ ๖๖ ๙๐ ๗๓ ๙๘ 
๖.๒๘ ๑๔ ๕๖ ๒๖ ๖๒ ๓๘ ๖๘ ๕๑ ๗๘ ๕๘ ๘๔ ๖๕ ๘๙ ๗๒ ๙๗ 
๖.๓๐ ๑๒ ๕๕ ๒๔ ๖๑ ๓๖ ๖๗ ๕๐ ๗๗ ๕๗ ๘๓ ๖๔ ๘๘ ๗๑ ๙๖ 
๖.๓๓ ๑๐ ๕๔ ๒๒ ๖๐ ๓๔ ๖๖ ๔๘ ๗๖ ๕๖ ๘๒ ๖๓ ๘๗ ๗๐ ๙๕ 
๖.๓๕ ๘ ๕๓ ๒๐ ๕๙ ๓๒ ๖๕ ๔๖ ๗๕ ๕๕ ๘๑ ๖๒ ๘๖ ๖๙ ๙๔ 
๖.๓๘ ๖ ๕๒ ๑๘ ๕๘ ๓๐ ๖๔ ๔๔ ๗๔ ๕๔ ๘๐ ๖๑ ๘๕ ๖๘ ๙๓ 
๖.๔๐ ๔ ๕๑ ๑๖ ๕๗ ๒๘ ๖๓ ๔๒ ๗๓ ๕๓ ๗๙ ๖๐ ๘๔ ๖๗ ๙๒ 
๖.๔๓ ๒ ๕๐ ๑๔ ๕๖ ๒๖ ๖๒ ๔๐ ๗๒ ๕๒ ๗๘ ๕๙ ๘๓ ๖๖ ๙๑ 
๖.๔๕   ๔๘ ๑๒ ๕๕ ๒๔ ๖๑ ๓๘ ๗๑ ๕๑ ๗๗ ๕๘ ๘๒ ๖๕ ๙๐ 
 



 

- ๘ - 
 

ปฎิบัติ
ได ้

คะแนนที่ได้ตามอายุและเพศ (ช=ชาย,ญ=หญิง) 

นาที: 
วินาที 

๒๐-๒๕ ๒๖-๓๐ ๓๑-๓๕ ๓๖-๔๐ ๔๑-๔๕ ๔๖-๕๐ ๕๑-ขึ้นไป 

 ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
๖.๔๘   ๔๖ ๑๐ ๕๔ ๒๒ ๖๐ ๓๖ ๗๐ ๕๐ ๗๖ ๕๗ ๘๑ ๖๔ ๘๙ 
๖.๕๐   ๔๔ ๘ ๕๓ ๒๐ ๕๙ ๓๔ ๖๙ ๔๘ ๗๕ ๕๖ ๘๐ ๖๓ ๘๘ 
๖.๕๓   ๔๒ ๖ ๕๒ ๑๘ ๕๘ ๓๒ ๖๘ ๔๖ ๗๔ ๕๕ ๗๙ ๖๒ ๘๗ 
๖.๕๕   ๔๐ ๔ ๕๑ ๑๖ ๕๗ ๓๐ ๖๗ ๔๔ ๗๓ ๕๔ ๗๘ ๖๑ ๘๖ 
๖.๕๘   ๓๘ ๒ ๕๐ ๑๔ ๕๖ ๒๘ ๖๖ ๔๒ ๗๒ ๕๓ ๗๗ ๖๐ ๘๕ 
๗.๐๐   ๓๖   ๔๘ ๑๒ ๕๕ ๒๖ ๖๕ ๔๐ ๗๑ ๕๒ ๗๖ ๕๙ ๘๔ 
๗.๐๓   ๓๔   ๔๖ ๑๐ ๕๔ ๒๔ ๖๔ ๓๘ ๗๐ ๕๑ ๗๕ ๕๘ ๘๓ 
๗.๐๕   ๓๒   ๔๔ ๘ ๕๓ ๒๒ ๖๓ ๓๖ ๖๙ ๕๐ ๗๔ ๕๗ ๘๒ 
๗.๐๘   ๓๐   ๔๒ ๖ ๕๒ ๒๐ ๖๒ ๓๔ ๖๘ ๔๘ ๗๓ ๕๖ ๘๑ 
๗.๑๐   ๒๘   ๔๐ ๔ ๕๑ ๑๘ ๖๑ ๓๒ ๖๗ ๔๖ ๗๒ ๕๕ ๘๐ 
๗.๑๓   ๒๖   ๓๘ ๒ ๕๐ ๑๖ ๖๐ ๓๐ ๖๖ ๔๔ ๗๑ ๕๔ ๗๙ 
๗.๑๕   ๒๔   ๓๖   ๔๘ ๑๔ ๕๙ ๒๘ ๖๕ ๔๒ ๗๐ ๕๓ ๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๙ - 
 

ปฎิบัติ
ได ้

คะแนนที่ได้ตามอายุและเพศ (ช=ชาย,ญ=หญิง) 

นาที: 
วินาที 

๒๐-๒๕ ๒๖-๓๐ ๓๑-๓๕ ๓๖-๔๐ ๔๑-๔๕ ๔๖-๕๐ ๕๑-ขึ้นไป 

 ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
๗.๑๘   ๒๒   ๓๔   ๔๖ ๑๒ ๕๘ ๒๖ ๖๔ ๔๐ ๖๙ ๕๒ ๗๗ 
๗.๒๐   ๒๐   ๓๒   ๔๔ ๑๐ ๕๗ ๒๔ ๖๓ ๓๘ ๖๘ ๕๑ ๗๖ 
๗.๒๓   ๑๘   ๓๐   ๔๒ ๘ ๕๖ ๒๒ ๖๒ ๓๖ ๖๗ ๕๐ ๗๕ 
๗.๒๕   ๑๖   ๒๘   ๔๐ ๖ ๕๕ ๒๐ ๖๑ ๓๔ ๖๖ ๔๘ ๗๔ 
๗.๒๘   ๑๔   ๒๖   ๓๘ ๔ ๕๔ ๑๘ ๖๐ ๓๒ ๖๕ ๔๖ ๗๓ 
๗.๓๐   ๑๒   ๒๔   ๓๖ ๒ ๕๓ ๑๖ ๕๙ ๓๐ ๖๔ ๔๔ ๗๒ 
๗.๓๓   ๑๐   ๒๒   ๓๔   ๕๒ ๑๔ ๕๘ ๒๘ ๖๓ ๔๒ ๗๑ 
๗.๓๕   ๘   ๒๐   ๓๒   ๕๑ ๑๒ ๕๗ ๒๖ ๖๒ ๔๐ ๗๐ 
๗.๓๘   ๖   ๑๘   ๓๐   ๕๐ ๑๐ ๕๖ ๒๔ ๖๑ ๓๘ ๖๙ 
๗.๔๐   ๔   ๑๖   ๒๘   ๔๘ ๘ ๕๕ ๒๒ ๖๐ ๓๖ ๖๘ 
๗.๔๓   ๒   ๑๔   ๒๖   ๔๖ ๖ ๕๔ ๒๐ ๕๙ ๓๔ ๖๗ 
๗.๔๕       ๑๒   ๒๔   ๔๔ ๔ ๕๓ ๑๘ ๕๘ ๓๒ ๖๖ 
๗.๔๘       ๑๐   ๒๒   ๔๒ ๒ ๕๒ ๑๖ ๕๗ ๓๐ ๖๕ 
๗.๕๐       ๘   ๒๐   ๔๐   ๕๑ ๑๔ ๕๖ ๒๘ ๖๔ 
๗.๕๓       ๖   ๑๘   ๓๘   ๕๐ ๑๒ ๕๕ ๒๖ ๖๓ 
๗.๕๕       ๔   ๑๖   ๓๖   ๔๘ ๑๐ ๕๔ ๒๔ ๖๒ 
๗.๕๘       ๒   ๑๔   ๓๔   ๔๖ ๘ ๕๓ ๒๒ ๖๑ 
๘.๐๐           ๑๒   ๓๒   ๔๔ ๖ ๕๒ ๒๐ ๖๐ 
๘.๐๓           ๑๐   ๓๐   ๔๒ ๔ ๕๑ ๑๘ ๕๙ 
๘.๐๕           ๘   ๒๘   ๔๐ ๒ ๕๐ ๑๖ ๕๘ 
๘.๐๘           ๖   ๒๖   ๓๘   ๔๘ ๑๔ ๕๗ 
๘.๑๐           ๔   ๒๔   ๓๖   ๔๖ ๑๒ ๕๖ 
๘.๑๓           ๒   ๒๒   ๓๔   ๔๔ ๑๐ ๕๕ 
๘.๑๕               ๒๐   ๓๒   ๔๒ ๘ ๕๔ 
๘.๑๘               ๑๘   ๓๐   ๔๐ ๖ ๕๓ 
๘.๒๐               ๑๖   ๒๘   ๓๘ ๔ ๕๒ 
๘.๒๓               ๑๔   ๒๖   ๓๖ ๒ ๕๑ 
๘.๒๕               ๑๒   ๒๔   ๓๔   ๕๐ 
๘.๒๘               ๑๐   ๒๒   ๓๒   ๔๘ 
๘.๓๐               ๘   ๒๐   ๓๐   ๔๖ 
๘.๓๓               ๖   ๑๘   ๒๘   ๔๔ 
๘.๓๕               ๔   ๑๖   ๒๖   ๔๒ 

 



 

- ๑๐ - 
 

ปฎิบัติ
ได ้

คะแนนที่ได้ตามอายุและเพศ (ช=ชาย,ญ=หญิง) 

นาที: 
วินาที 

๒๐-๒๕ ๒๖-๓๐ ๓๑-๓๕ ๓๖-๔๐ ๔๑-๔๕ ๔๖-๕๐ ๕๑-ขึ้นไป 

 ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
๘.๓๘               ๒   ๑๔   ๒๔   ๔๐ 
๘.๔๐                   ๑๒   ๒๒   ๓๘ 
๘.๔๓                   ๑๐   ๒๐   ๓๖ 
๘.๔๕                   ๘   ๑๘   ๓๔ 
๘.๔๘                   ๖   ๑๖   ๓๒ 
๘.๕๐                   ๔   ๑๔   ๓๐ 
๘.๕๓                   ๒   ๑๒   ๒๘ 
๘.๕๕                       ๑๐   ๒๖ 
๘.๕๘                       ๘   ๒๔ 
๙.๐๐                       ๖   ๒๒ 
๙.๐๓                       ๔   ๒๐ 
๙.๐๕                       ๒   ๑๘ 
๙.๐๘                           ๑๖ 
๙.๑๐                           ๑๔ 
๙.๑๓                           ๑๒ 
๙.๑๕                           ๑๐ 
๙.๑๘                           ๘ 
๙.๒๐                           ๖ 
๙.๒๓                           ๔ 
๙.๒๕                           ๒ 

 
 
 

 
 
 
 
 





 



 

สำนักงานปลัด 

สนามหลวง 

ศาลาว่าการกลาโหม 

สำนักงานปลดักระทรวงกลาโหม 



 

 

 
 

แผนท่ี ส ำนักโยธำธิกำร ส ำนักงำนสนับสนุน ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กลำโหม 

แผนท่ี ส ำนักโยธำธิกำร ส ำนักงำนสนับสนุน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม 

  ส ำนักงำนโยธำธิกำร 

การเดินทางรถโดยสาร 
สาย ๖๖, ๖๗ และ ๗๐ 



 

กองพันทหารสารวัตร ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 339 ซอยเทิดราชัน39 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 



 

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) 



ศาลากลาง

จังหวัด

วงเวยีนพระนารายณ์

ร.พ.พระนารายณ์

สี่แยกเอราวัณ

สี่แยกอานันทมหิดล

กองพนัทหารปืนใหญ่ที่ ๑๑

ทางเขา้ รง.ตวพ.ศอว.ศอพท.

แผนกแบบแผน

N

เมืองลพบุรี สระบุรี


