
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกก าลังพลของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข๎ารับราชการเป็นข๎าราชการทหาร  

และจ๎างงานเป็นพนักงานราชการของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

๑. กล่าวน า 
 ด๎วยส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก 
เข๎ารับราชการเป็นข๎าราชการทหาร และจ๎างงานเป็นพนักงานราชการของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติหน้าทีค่วามรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ  
 ๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร (แตํงตั้งยศเป็นวําที่ร๎อยตรี , วําที่ เรือตรี , วําที่ เรืออากาศตรี )  
จ านวน ๑๑ อัตรา (ผนวก ก) 
 ๒.๒ นายทหารประทวน (แตํงตั้งยศเป็นสิบตรี, จําตรี, จําอากาศตรี) จ านวน ๒๔ อัตรา (ผนวก ข) 
 ๒.๓ พนักงานราชการ จ านวน ๓๒ อัตรา (ผนวก ค) 

๓. การรับสมัครสอบ 
 ๓.๑ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที ่๙ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
ตลอด  ๒๔  ชั่ ว โ ม ง  (ไมํ เ ว๎ น วั นหยุ ด ร า ชกา ร ) ที่ เ ว็ บ ไ ซต์  http://opsd.mod.go.th ห รื อ เ ว็ บ ไซต์
https://opsd.thaijobjob.com ในหัวข๎อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” โดยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัคร โดยกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน และปฏิบัติตามขั้นตอน 
ที่ก าหนด ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินให๎โดยอัตโนมัติ (รายละเอียดการช าระเงินตามขั้นตอนที่ ๓) 
 ขั้นตอนที่ ๒ พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จ านวน ๑ แผํน หากไมํมี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให๎บันทึกข๎อมูลเก็บไว๎ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข๎อมูล และน าไปสั่งพิมพ์ 
ในภายหลัง 
  ในกรณีที่แบบฟอร์มการช าระเงินหาย หรือกรอกใบสมัครแล๎วแตํยังไมํได๎พิมพ์แบบฟอร์ม 
การช าระเงิน ผู๎สมัครสอบจะสามารถเข๎าไปค๎นหาแบบฟอร์มการช าระเงินที่เว็บไซต์ดังกลําว  โดยกรอกชื่อ 
นามสกุล และเลขประจ าตัวประชาชน และสั่งพิมพ์ใหมํได๎ แตํไมํสามารถแก๎ไขข๎อมูลในการกรอกใบสมัคร  
ในครั้งแรกได ๎
   

/ ขั้นตอนที่ ๓ ... 
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 ขั้นตอนที่ ๓ สามารถช าระเงินคําสมัครสอบตามชํองทางดังนี ้
 (๑) น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระผํานทางเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตํ วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในเวลา 
ท าการของธนาคาร และให๎เก็บหลักฐานการช าระเงินไว๎ด๎วย 
 (๒) ช าระเงินผํานระบบอินเทอร์เน็ต  KTB NETBANK 
 ผู๎สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ได๎ลงทะเบียน (Register)  
ขอใช๎บริการ KTB NETBANK แล๎วสามารถเลือกช าระเงิน “ช าระสินค๎าและบริการ” ใสํเลขช าระเงิน Ref.1 : เลขช าระ 
เงิน 10 หลัก, Ref.2 : เลขประจ าตัวประชาชน โดยเข๎ าไปที่หั วข๎อยํอย ธนาคารกรุ งไทย NETBANK และ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบก าหนดไว๎ โดยต๎องช าระเงิน ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
และให๎พิมพ์หน๎ายืนยันการช าระเงินจากเว็บไซต์ไว๎เป็นหลักฐานด๎วย 
 (๓) การช าระเงินผํานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 ผู๎สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถน าแบบฟอร์มการช าระเงิน  
ตามข๎อ ๓.๑ ขั้นตอนที่  ๒ ไปท ารายการช าระเงินผํ านเครื่ อง ATM ของธนาคารกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอ่ืน ๆ ” เลือก “ช าระคําบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” และใสํรหัสบริษัท 
(Company Code : 91362) และหมายเลขอ๎างอิง (Ref.1 : เลขช าระเงิน 10 หลัก, Ref.2 : เลขประจ าตัวบัตรประชาชน)  
ตามที่ระบุในแบบฟอร์มการช าระเงิน โดยต๎องช าระเงิน ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
และให๎เก็บหลักฐานการช าระเงิน (Slip) ไว๎เป็นหลักฐานด๎วย  
 อัตราคําธรรมเนียมในการสมัครสอบแบํงตามประเภท ดังนี้  
 ต าแหนํงนายทหารสัญญาบัตร จ านวน ๓๕๐ บาท (ประกอบด๎วยคําธรรมเนียมการสมัคร
สอบ ๓๒๐ บาท และคําบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท) 
 ต าแหนํงนายทหารประทวน และ พนักงานราชการ จ านวน ๓๒๐ บาท (ประกอบด๎วย
คําธรรมเนียมการสมัครสอบ ๒๙๐ บาท และคําบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท)  
 ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ทั้งนี้ ผู๎สมัครสอบ สามารถสมัครเข๎ารับการทดสอบได๎ทั้งต าแหนํงประเภทนายทหาร 
สัญญาบัตร นายทหารประทวน หรือพนักงานราชการ ประเภทละ ๑ ต าแหนํง หากมีคุณสมบัติครบถ๎วน 
ตามท่ีก าหนด ทั้งนี้ ผู๎สมัครจะต๎องช าระคําธรรมเนียมการสอบในแตํละต าแหนํงที่สมัคร 
 ๓.๒ ผู๎สมัครสอบที่ช าระคําธรรมเนียมการสมัครสอบแล๎ว สามารถตรวจสอบเลขประจ าตัวสอบ 
และพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบได๎ ตั้งแตํวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต๎นไป โดยเข๎าไปที่เว็บไซต์
http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com ในหัวข๎อ “การรับสมัครและสอบ
คัดเลือก” หัวข๎อยํอย “ตรวจสอบเลขประจ าตัวสอบ” เมื่อได๎รับเลขประจ าตัวสอบแล๎วให๎พิมพ์บัตรประจ าตัว
สอบลงในกระดาษ A๔ และติดรูปถํายขนาด ๑ นิ้ว (ถํายไว๎ไมํเกิน ๖ เดือน) เพ่ือใช๎เป็นหลักฐานในการเข๎าสอบ
ทุกครั้ง 

๔. ก าหนดการสอบ และการปฏิบัติที่ส าคัญ (ผนวก ง)  
  

 
 

/ ๕. ... 
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๕. ขั้นตอนการสอบ และเกณฑ์การตัดสิน 
 ๕.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ๕.๑.๑ ต าแหนํงนายทหารสัญญาบัตร ผู๎ที่ผํานเกณฑ์จะต๎องเป็นผู๎ที่ได๎คะแนนไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู๎ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับลงไป จ านวน ๕ เทํา 
ของอัตราที่เปิดบรรจุในแตํละต าแหนํง เพ่ือเข๎ารับการทดสอบวิภาววิสัย ทดสอบสมรรถภาพรํางกาย และการ
สอบสัมภาษณ์ตํอไป 
  ๕.๑.๒ ต าแหนํงนายทหารประทวน และพนักงานราชการ ซึ่งระบุวํามีการทดสอบภาคปฏิบัติ 
ผู๎ที่ผํานเกณฑ์จะต๎องเป็นผู๎ที่ได๎คะแนนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือก
ผู๎ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับลงไปจ านวน ๑๐ เทํา ของอัตราที่เปิดบรรจุในแตํละต าแหนํง เพ่ือเข๎ารับการ
ทดสอบภาคปฏิบัติตํอไป 
  ๕.๑.๓ ต าแหนํงนายทหารประทวน ซึ่งระบุวําไมํมีการทดสอบภาคปฏิบัติ ผู๎ที่ผํานเกณฑ์
จะต๎องเป็นผู๎ที่ได๎คะแนนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู๎ที่มีคะแนน
สูงสุดเรียงตามล าดับลงไปจ านวน ๕ เทํา ของอัตราที่เปิดบรรจุในแตํละต าแหนํง เพ่ือเข๎ารับการทดสอบ 
วิภาววิสัย ทดสอบสมรรถภาพรํางกาย และการสอบสัมภาษณ์ตํอไป 
  ๕.๑.๔ ต าแหนํงพนักงานราชการ ซึ่งระบุวําไมํมีการทดสอบภาคปฏิบัติ ผู๎ที่ผํานเกณฑ์จะต๎อง
เป็นผู๎ที่ได๎คะแนนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู๎ที่มีคะแนนสูงสุด
เรียงตามล าดับลงไปจ านวน ๑๐ เทํา ของอัตราที่เปิดบรรจุในแตํละต าแหนํง เพ่ือเข๎ารับการทดสอบวิภาววิสัย
และการสอบสัมภาษณ์ตํอไป 
  ทั้งนี้ หากผู๎ที่สอบผํานเกณฑ์การสอบภาควิชาการในจ านวนเทําที่ก าหนดในล าดับสุดท๎าย
ตามข๎อ ๕.๑.๑, ๕.๑.๒, ๕.๑.๓ และ ๕.๑.๔ มีคะแนนเทํากันมากกวํา ๑ คน ให๎ผู๎ที่มีคะแนนเทํากันนั้นมีสิทธิ์เข๎า
สอบในขั้นตอนตํอไป 
 ๕.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การทดสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) 
 ๕.๒.๑ ต าแหนํงนายทหารประทวน (เฉพาะบางรหัสต าแหนํง ที่ต๎องมีการสอบภาคปฏิบัติ 
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของแตํละต าแหนํงใน ผนวก ข) ผู๎ที่ผํานเกณฑ์การทดสอบจะต๎องเป็นผู๎ที่ได๎คะแนน
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะรวมผลคะแนนภาควิชาการตามข๎อ ๕.๑.๒ 
และภาคปฏิบัติเพ่ือคัดเลือกผู๎ที่มีคะแนนรวมสูงสุดเรียงตามล าดับลงไปจ านวน ๕ เทํา ของอัตราที่เปิดบรรจุใน
แตํละต าแหนํง เพ่ือเข๎ารับการทดสอบสมรรถภาพรํางกายและการสอบสัมภาษณ์ตํอไป 
 ๕.๒.๒ ต าแหนํงพนักงานราชการ (เฉพาะบางรหัสต าแหนํง ที่ต๎องมีการสอบภาคปฏิบัติ 
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของแตํละต าแหนํงใน ผนวก ค) ผู๎ที่ผํานเกณฑ์การทดสอบจะต๎องเป็นผู๎ที่ได๎คะแนน
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยคณะกรรมการฯ จะรวมผลคะแนนภาควิชาการตามข๎อ ๕.๑.๒ 
และภาคปฏิบัติเพ่ือคัดเลือกผู๎ที่มีคะแนนรวมสูงสุดเรียงตามล าดับลงไปจ านวน ๑๐ เทํา ของอัตราที่เปิดบรรจุ 
ในแตํละต าแหนํง เพ่ือเข๎ารับการทดสอบวิภาววิสัยและการสอบสัมภาษณ์ตํอไป 
 ทั้งนี้ หากผู๎ที่สอบผํานเกณฑ์การทดสอบภาคปฏิบัติในจ านวนเทําที่ก าหนดในล าดับสุดท๎าย 
ตามข๎อ ๕.๒.๑ และ ๕.๒.๒ มีคะแนนเทํากันมากกวํา ๑ คน ให๎ผู๎ที่มีคะแนนเทํากันนั้นมีสิทธิ์เข๎าสอบในขั้นตอนตํอไป 
 ๕.๒.๓ ในการทดสอบภาคปฏิบัติ ผู๎เข๎ารับการทดสอบจะต๎องช าระคําธรรมเนียมการสอบ  
คนละ ๑๐๐ บาท โดยช าระ ณ สถานที่สอบ  
  

/ ๕.๒.๔ ... 
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 ๕.๒.๔ ในกรณีที่ไมํสามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข๎อ ๕.๑ และ ๕.๒ ได๎ ให๎ประธาน
กรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ เป็นผู๎มีอ านาจพิจารณาตัดสิน 
 ๕.๒.๕ ในกรณีที่ผู๎สมัครสอบสอบผํานภาควิชาการ ในต าแหนํงนายทหารประทวน และ
พนักงานราชการ มีวิชาสอบภาคปฏิบัติเหมือนกัน สามารถสอบภาคปฏิบัติเพียงครั้งเดียว และน าผลการสอบ 
ไปใช๎ได๎ทั้ง ๒ ต าแหนํง  
 ๕.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน) 
  ผู๎สมัครในต าแหนํงนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่สอบผํานเข๎ารอบ 
จะต๎องเข๎ารับการทดสอบสมรรถภาพรํางกายครบทั้ง ๓ สถานี ได๎แกํ สถานีดันพ้ืน สถานีลุกนั่ง และสถานีวิ่ง 
(สถานีละ ๕ คะแนน) เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพรํางกาย (ผนวก ฉ) 
 ๕.๔ ขั้นตอนที่ ๔ การสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
  ผู๎ที่จะเข๎ารับการสอบสัมภาษณ์จะต๎อง เข๎ารับการทดสอบวิภาววิสัย  ตามวัน เวลา  
ที่ก าหนด เพ่ือเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในการสัมภาษณ์ของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์ 
จะพิจารณาจากประวัติสํวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น ของผู๎เข๎าสอบ 
และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด๎านตําง  ๆ เชํน ความร๎ูที่อาจใช๎ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานในหน๎าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทํวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยํางอื่น  ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสิน  
ผําน หรือ ไมํผําน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะบันทึกผลการสัมภาษณ์รายบุคคลไว๎เป็นหลักฐาน 
 ๕.๕ ขั้นตอนที่ ๕ การตัดสินผู้ที่จะได้รับการบรรจุ 
  คณะกรรมการฯ จะน าผลรวมของคะแนนการสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ (ถ๎ามี) และ 
การทดสอบสมรรถภาพรํางกายของผู๎ที่ผํานเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์รายบุคคล มาจัดล าดับตามคะแนนที่สอบได๎ 
โดยผู๎ที่มีคะแนนสูงสุดในแตํละต าแหนํง เป็นตัวจริงเพื่อบรรจุเข๎ารับราชการ หรือจ๎างงาน  
  ส าหรับผู๎ที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ที่ผํานเกณฑ์การสอบภาควิชาการและ
ภาคปฏิบัติที่มิได๎เป็นตัวจริง จะถูกจัดอยูํในบัญชีส ารองเพ่ือรอเรียกภายในระยะเวลา ๒ ปี 
  หมายเหตุ กรณีที่ผลรวมของคะแนนในขั้นตอนที่ ๕ มีผู๎ที่ได๎คะแนนสูงสุดมากกวําจ านวน
ต าแหนํงที่เปิดรับสมัครให๎ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ต าแหนํงที่ไมํมีการทดสอบภาคปฏิบัติ  ให๎ผู๎ที่ได๎คะแนนภาควิชาการมากกวํา เป็นผู๎ที่ 
จะได๎รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงเพื่อบรรจุเข๎ารับราชการ ถ๎าได๎คะแนนภาควิชาการเทํากัน ให๎ประธานกรรมการ
อ านวยการสอบคัดเลือกฯ เป็นผู๎พิจารณาตัดสิน โดยจะพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์รายบุคคล 
  ๒. ต าแหนํงที่มีการทดสอบภาคปฏิบัติ  ให๎ผู๎ที่ได๎คะแนนภาคปฏิบัติมากกวํา เป็นผู๎ที่ 
จะได๎รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงเพ่ือบรรจุเข๎ารับราชการ ถ๎าได๎คะแนนภาคปฏิบัติเทํากัน ให๎ผู๎ที่ได๎คะแนน 
ภาควิชาการมากกวําเป็นผู๎ที่ได๎รับการคัดเลือกฯ ถ๎าคะแนนภาควิชาการเทํากัน ให๎ประธานกรรมการอ านวยการ
สอบคัดเลือกฯ เป็นผู๎พิจารณาตัดสิน โดยจะพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์รายบุคคล 

๖. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ ผู๎สมัครสอบต๎องตรวจสอบต าแหนํงที่จะสมัครสอบและรับรองวําตนเองเป็นผู๎ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ๎วนตามที่ก าหนดไว๎ในประกาศรับสมัครจริงหากปรากฏในภายหลังวําเป็นผู๎ที่มีคุณสมบัติดังกลําว  
ไมํครบถ๎วน หรือ ไมตํรงตามที่ก าหนดไว๎จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการบรรจุเข๎ารับราชการ หรือจ๎างงานทันท ี
  

/ ๖.๒ ... 
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 ๖.๒ ผู๎สมัครสอบจะต๎องกรอกรายละเอียดข๎อมูลลงในใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตให๎ครบถ๎วน 
กรณีมีข๎อผิดพลาดอันเกิดจากผู๎สมัครสอบเอง คณะกรรมการฯ จะเป็นผู๎พิจารณาวําจะมีสิทธิ์ในการสมัครสอบหรือไมํ 
 ๖.๓ การสมัครสอบให๎ถือวําผู๎สมัครสอบเป็นผู๎ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต๎องของข๎อมูล
ดังกลําว ตามพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู๎สมัครสอบจงใจ 
กรอกข๎อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ๎งความเท็จตํอเจ๎าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
 ๖.๔ ผู๎สมัครสอบจะต๎องติดตามประกาศตําง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอยํางใกล๎ชิด 
 ๖.๕ ผู๎สมัครสอบจะต๎องเตรียม “บัตรประจ าตัวสอบ” และ “บัตรประจ าตัวประชาชน” หรือ 
บัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให๎ (ที่ยังไมํหมดอายุ) ไปแสดงตํอคณะกรรมการควบคุมการสอบด๎วย  
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
 ๖.๖ เมื่อกรรมการควบคุมการสอบแจกปัญหาสอบและใบค าตอบแล๎ว ห๎ามผู๎สมัครสอบเปิดอําน
ปัญหาสอบกํอนที่กรรมการควบคุมการสอบสั่ง (หากมีข๎อสงสัยให๎ยกมือและถามกรรมการควบคุมการสอบ) 
 ๖.๗ เมื่อเริ่มท าข๎อสอบจะไมํอนุญาตให๎ผู๎สมัครสอบที่มาถึงห๎องสอบช๎าเกินกวํา ๒๐ นาที นับจาก
เวลาเริ่มต๎นสอบ เข๎าห๎องสอบในทุกกรณี และผู๎ที่เข๎าสอบจะต๎องอยูํในห๎องสอบจนกวําจะท าการสอบไปแล๎ ว 
ไมํน๎อยกวํา ๖๐ นาที จึงจะออกจากห๎องสอบได ๎
 ๖.๘ ห๎ามน าอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข๎าไปในห๎องสอบ เชํน โทรศัพท์มือถือ, เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(Notebook, Tablet), นาฬิกา (Smart Watch) และอุปกรณ์อ่ืนตามที่กรรมการผู๎ควบคุมสอบจะเห็นควร 
 ๖.๙ หากผู๎ใดทุจริตในการสอบ คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการสอบของผู๎นั้น หรืออาจยกเลิก
การสอบท้ังหมด โดยไมํคืนคําสมัครสอบ 
 ๖.๑๐ ผู๎สมัครสอบต๎องรับรองเอกสารทุกฉบับที่น ามาแสดงตํอคณะกรรมการวําเป็นเอกสาร 
ที่ทางราชการออกให๎จริง หากตรวจสอบแล๎วปรากฏวําเป็นเอกสารที่มิใชํทางราชการออกให๎  จะถูกด าเนินคดี
ตามกฎหมาย 
 ๖.๑๑ ผู๎สมัครสอบที่ผํานการสอบคัดเลือก ต๎องยินยอมให๎ทางราชการพิจารณาบรรจุเข๎ารับ
ราชการทั้งในสถานที่กรุงเทพ ปริมณฑล หรือตํางจังหวัด หากไมํยินยอมเข๎ารับราชการตามที่ทางราชการ
ก าหนด ถือวําสละสิทธิ์การเข๎ารับราชการในทุกกรณ ี
 ๖.๑๒ ผู๎สมัครสอบต๎องรับรองตนเองวํามีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัครทุกประการ 
หากทางราชการตรวจสอบพบวําผู๎สมัครมีคุณสมบัติไมํเป็นไปตามประกาศรับสมัครไมํวําจะอยูํในขั้นตอนใด 
เชํน การสมัครสอบ การประกาศผล การรายงานตัว ถึงแม๎จะสํงหลักฐาน หรือท าสัญญาแล๎วก็ตาม ถือวํา
ผู๎สมัครสอบขาดคุณสมบัติมาตั้งแตํข๎างต๎น และไมํมีสิทธิ์เข๎ารับราชการ หรือหากมีค าสั่งบรรจุเข๎ารับราชการ หรือ
จ๎างงานแล๎วก็สามารถยกเลิกค าสั่งบรรจุเข๎ารับราชการ หรือจ๎างงานได ๎

๗. ผู้ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) ต๎องด าเนินการ ดังนี้ 
 ๗.๑ การรายงานตัว ให๎มารายงานตัวตํอคณะกรรมการฯ พร๎อมรับเอกสารที่ทางราชการออกให๎
เพ่ือน าไปด าเนินการ ในวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห๎องหลักเมือง ๒ (ชั้น ๓) ภายใน
ศาลาวําการกลาโหม โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๓๙๔, ๐ ๒๒๒๖ ๑๓๙๕ ในวัน เวลาราชการ หากลํวงเลยเวลาตามที่ก าหนด 
ให๎ถือวําสละสิทธิ์ในทุกกรณี (ส าหรับหลักฐานการรายงานตัวให๎น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
  
 

/ ๗.๒ การตรวจรํางกาย ... 
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 ๗.๒ การตรวจรํางกาย ผู๎เข๎ารับการตรวจรํางกาย (ยกเว๎น พนักงานราชการ) จะต๎องไปตรวจ
รํางกายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล๎า ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยผู๎เข๎ารับการตรวจ
รํางกายจะต๎องช าระเงินคําตรวจรํางกาย คนละไมํเกิน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) และไมํสามารถ
เรียกคืนได๎ และถือผลการตรวจรํางกายของคณะกรรมการแพทย์ทหารเป็นยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว
โดยจะไมํมีการตรวจซ้ าแตํอยํางใด และจะไมํพิจารณาผลการตรวจรํางกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอ่ืน 
ทั้งนี้การตรวจรํางกายให๎งดอาหารหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. คืนวันกํอนตรวจ (ดื่มน้ าเปลําได๎เพียงเล็กน๎อย) 
 ๗.๓ การทดสอบด๎านจิตเวช ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจรํางกาย 
ทั้งนี้ ให๎เตรียมดินสอ 2B และ ยางลบ มาใช๎ส าหรับท าแบบทดสอบจิตเวชด๎วย (ยกเว๎นพนักงานราชการ) 
 กรณีผู๎ที่สอบได๎เป็นบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์  หรือผลการตรวจรํางกายไมํผําน หรือการทดสอบ 
ด๎านจิตเวชไมํผําน คณะกรรมการจะเรียกผู๎ที่ผํานการสอบคัดเลือกที่ได๎คะแนนในล าดับถัดไปเป็นผู๎ที่ได๎รับ 
การคัดเลือก (ตัวจริง) 

๘. หลักฐานการรายงานตัว (ให๎น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
 ๘.๑ ใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบ 
 ๘.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ๘.๓ ส าเนาทะเบียนบ๎านของผู๎สมัคร/ส าเนาการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ๎ามี)  
 ๘.๔ ส าเนาทะเบียนบ๎านของบิดา/มารดา/ส าเนาการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ๎ามี)  
 ๘.๕ ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู๎สมัคร 
  ๘.๕.๑ ใบประกาศนียบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ 
  ๘.๕.๒ ส าเนาปริญญาบัตร พร๎อม TRANSCRIPT (แปลเป็นภาษาไทยเทํานั้น) 
  ๘.๕.๓ กรณีใช๎หนังสือรับรองจะต๎องมีข๎อความวํา “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” 
 ๘.๖ เอกสารทางทหาร 
  ๘.๖.๑ ส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (สด.๙) กรณียังอยูํในระยะเวลาการตรวจเลือก 
  ๘.๖.๒ ส าเนาทะเบียนกองประจ าการ (สด.๓, สด.๘) 
  ๘.๖.๓ กรณีหลักฐานการผํอนผัน หรือหลักฐานแสดงผลการตรวจเลือก (สด.๔๓) 

๙. กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
 ๙.๑ ข๎อมูลทั่วไปสอบถามได๎ที่กองพัฒนาก าลังพล ส านักงานนโยบายและแผนการก าลังพล  
กรมเสมียนตรา โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๓๙๗ ในวัน เวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
 ๙.๒ กรณีมีข๎อสงสัยขั้นตอนและวิธีสมัครทางอินเทอร์ เน็ตให๎สอบถามข๎อมูลเ พ่ิมเติม 
ได๎ทีศู่นย์บริการข๎อมูลทางโทรศัพท์ ไอเน็ต โทร. ๐ ๒๒๕๗ ๗๒๓๐ ในวัน เวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
 ๙.๓ ตรวจสอบรายละเอียดตําง ๆ ของการสมัครได๎ที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือ
เว็บไซต์  https://opsd.thaijobjob.com ได๎ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
 ๙.๔ แผนที่การเดินทางไปสถานที่สอบภาควิชาการ สอบภาคปฏิบัติ  ทดสอบวิภาววิสัย  
ทดสอบสมรรถภาพรํางกาย สอบสัมภาษณ์ และรายงานตัว ตามแนบท๎ายประกาศ 
 ๙.๕ กรณีฉุกเฉินเฉพาะวันที่ท าการสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ ทดสอบรํางกาย สอบสัมภาษณ์
สามารถติดตํอกับเจ๎าหน๎าที่โดยตรง ตั้งแตํเวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันนั้นได๎ที่ พันเอก ชลวิทย์  เจริญวิศาล 
ผู๎อ านวยการกองพัฒนาก าลังพล ส านักงานนโยบายและแผนการก าลังพล กรมเสมียนตรา หมายเลข ๐๙๘ ๓๙๒ ๕๔๖๑  

๑๐. หากมีกรณีจ าเป็น ประธานกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ อาจก าหนดให๎มีการด าเนินการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุไว๎ในประกาศฯ เพ่ือให๎การด าเนินการสอบเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

  
/ อนึ่ง ... 

http://opsd.mod.go.th/
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ผนวก ก  
ต าแหน่ง คุณสมบตัิ หน้าที่ความรับผดิชอบ และขอบเขตวิชาสอบ  

(นายทหารสัญญาบัตร ๑๑ ต าแหน่ง) 
 



 

ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร 

รหัส
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

เพศ จ านวน 
(อัตรา) 

สถานที่ท างาน 
 

๑๐๑  - ประจ าแผนกปฏิบัติการ  
  กองงานคณะกรรมการข๎าราชการทหาร  
  ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการกลาโหม 
  กรมเสมียนตรา 
 

รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, การจัดการ,  
การบริหารงานบุคคล 

ช/ญ ๑ กทม. 
(เขตพระนคร) 

๑๐๒ - ประจ าแผนกงานพิเศษ กองนิติธรรม  
  กรมพระธรรมนญู 
 

นิติศาสตร์ ช/ญ ๑ กทม. 
 (เขตพระนคร) 

๑๐๓ - ประจ าแผนกเจาะปิโตรเลียม กองส ารวจและ 
  ผลิตปิโตรเลียม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ        
  กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม  
  ปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 
 

วิศวกรรมปิโตรเลียม,วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม ช ๑ 
 

เชียงใหมํ 
(อ.ฝาง) 

๑๐๔ 
 

- นายทหารควบคุม แผนกผลิตตัวกระสุน  
  กองการผลิต โรงงานผลิตกระสุนปืนใหญํ  
  และลูกระเบิดยิง ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ  
  ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและ   
  พลังงานทหาร 

 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทําขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์,  
วิศวกรรมเครื่องกล 

ช ๑ 
 

ลพบุรี 
(อ.เมือง) 

๑๐๕  - ประจ าแผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ  
  ศูนย์กรรมวิธีข๎อมูลทางการเงิน  
  กรมการเงินกลาโหม 
 

ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์),  
เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ช/ญ 
 
 

๑  นนทบุรี 
(ศรีสมาน) 

 



 

- ๒ - 
 

รหัส
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

เพศ จ านวน 
(อัตรา) 

สถานที่ท างาน 

๑๐๖ - ผู๎ชํวยนายทหารบัญชี สํวนบัญชี  
  ส านักงานการเงิน โรงงานเภสัชกรรมทหาร  
  ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและ   
  พลังงานทหาร 

 

ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาทางบัญชี หรือทางการเงิน ช/ญ ๑ กทม. 
 (เขตคลองเตย) 

๑๐๗ - นายทหารสารบรรณและธุรการ  
  กรมการสรรพก าลังกลาโหม 

ปริญญาตรีทุกสาขา ช/ญ ๑ นนทบุรี 
(ศรีสมาน) 

 

๑๐๘ - ประจ าแผนกแผนงานมาตรฐาน  
  กองมาตรฐานทางทหาร  
  ส านักมาตรฐานทางทหาร  
  กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
 

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  
(สาขาไฟฟูา, สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์) 

ช/ญ ๑ 
 

นนทบุรี 
(ศรีสมาน) 

๑๐๙ - นายทหารเทคนิค แผนกภาพถํายดาวเทียม  
  กองกิจการอวกาศ  
  กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทําขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟูา,  
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,  
วิศวกรรมไฟฟูาสื่อสาร,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ช/ญ ๑ นนทบุรี 
(ศรีสมาน) 

 

 
 



 

- ๓ – 
 

รหัส
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

เพศ จ านวน 
(อัตรา) 

สถานที่ท างาน 

๑๑๐ - ผู๎ชํวยนายทหารตรวจสอบหลักฐานและสัญญา   
  แผนกจัดหา กองจัดหา ส านักงานสนับสนุน  
  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทําขึ้นไป สาขาวิชาการจัดการ  
การจัดการธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, การบริหารงานบุคคล,  
การบริการ, การบริหารทั่วไป, ทฤษฎีการบริหารทั่วไป,  
การบริหารองค์การและการจัดการ, การบริหารการปฏิบัติการ,  
การพัฒนาระบบการบริหาร, สังคมศาสตร์, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, 
ศิลปศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ , การบริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ , 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ช/ญ ๑ กทม. 
 (ประชาชื่น) 

๑๑๑ - ประจ าแผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ 
  ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน  
  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาการออกแบบตกแตํงภายใน, สถาปัตยกรรม,  
สถาปัตยกรรมศาสตร์, ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์,  
สถาปัตยกรรมภายใน, สถาปัตยกรรมไทย, ออกแบบชุมชนเมือง, 
การวางผังเมือง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมจากสภาสถาปนิกประเทศไทย 

ช/ญ ๑ กทม. 
(ประชาชื่น) 

 

 
 
 
 
 



 

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร 
 

 ๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ผู๎สมัครสอบต๎องมีอายุระหวําง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๕ ปี (เกิดระหวําง ๑ มกราคม ๒๕๒๖ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๔๓)  
 ๓. ผู๎สมัครสอบต๎องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือผู๎ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุวํา 
“โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พร๎อม TRANSCRIPT 
                ๔. ผู๎สมัครสอบต๎องเป็นผู๎ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่ก าหนดไว๎ในแตํละต าแหนํงที่จะสมัครสอบ 
ทั้ ง นี้  ส ามา รถตร วจสอบคุณวุฒิ ก า ร ศึ กษา ได๎ ที่ เ ว็ บ ไซต์  http://opsd.mod.go.th ห รื อ เ ว็ บ ไซต์ 
https://opsd.thaijobjob.com  ในหัวข๎อ “การรับรองคุณวุฒิ ส านักงาน ก.พ.” 
 ๕. มีรูปรํางลักษณะทําทางและขนาดของรํางกายเหมาะสมแกํการเป็นทหารไมํเป็นโรค 
ตามที่ก าหนดไว๎ในกฎกระทรวง ฉบับที่  ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติม ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ (ผนวก จ) 
 ๖. มีความสูง ผู๎ชายไมํต่ ากวํา ๑๕๕ เซนติเมตร ผู๎หญิงไมํต่ ากวํา ๑๕๐ เซนติเมตร 
 ๗. ไมํเป็นผู๎ที่ถูกก าหนดให๎เข๎ารับราชการกองประจ าการในการตรวจเลือกทหารกองเกิน 
เข๎ารับราชการกองประจ าการ ประจ าปี  ๒๕๖๑ หรือเป็นผู๎หลีกเลี่ ยงหรือขัดขืน ตามมาตรา ๔๕  
แหํงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 ๘. ไมํเป็นผู๎บกพรํองในศีลธรรมอันดี 
 ๙. ไมํเป็นผู๎ที่อยูํในระหวํางตั้งครรภ์ 
 ๑๐. ไมํเป็นผู๎มีหนี้สินล๎นพ๎นตัวหรือเป็นบุคคลล๎มละลายตามค าพิพากษาของศาล 
 ๑๑. ไมํเป็นผู๎อยูํในระหวํางเป็นจ าเลยในคดีอาญา หรือไมํเป็นผู๎ที่เคยต๎องโทษจ าคุกตามค าพิพากษา 
ของศาลในคดีอาญา ยกเว๎นแตํความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ 
 ๑๒. ไมํเป็นผู๎ที่อยูํในระหวํางพักราชการหรือส ารองราชการหรือออกจากราชการไว๎กํอน  
อันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ 
 ๑๓. ไมํเป็นผู๎ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิดหรือถูกไลํออกจากราชการ 
 ๑๔. ไมํเป็นผู๎เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให๎โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข๎อหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๑๕. ไมํเป็นผู๎ที่ตาบอดสี 
 ๑๖. ไมํเป็นผู๎ที่มีรอยสักบนรํางกายท่ีเห็นเดํนชัด 
 ๑๗. ไมํเคยเป็นผู๎กระท าการทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบเข๎ารับราชการ หรือเข๎า
ปฏิบัติงานในหนํวยงานของรัฐ 
 ๑๘. ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมํรับสมัครสอบ และไมํอาจให๎เข๎าสอบได๎ ทั้งนี้ 
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  
และตามความในข๎อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 ๑๙. นายทหารประทวน ลูกจ๎างหรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมจะต๎องมีหนังสือ
อนุญาตจากหัวหน๎าสํวนราชการต๎นสังกัด 
 ๒๐. กรณีที่ผู๎สมัครสอบเป็นข๎าราชการ หากสอบได๎จะไมํรับโอนและย๎าย โดยจะบรรจุให๎รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่สมัคร 
 
 
 



 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

และขอบเขตวิชาสอบต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร 
 

รหัสต าแหน่ง ๑๐๑ 
 

ประจ าแผนกปฏิบัติการ กองงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม 
กรมเสมียนตรา 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
                 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎น โดยใช๎ความรู๎ ความสามารถ ในการวางแผน แนะน า 
ประสานงาน ศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลส าหรับการประชุม และรํวมด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของ
คณะกรรมการข๎าราชการทหารและคณะอนุกรรมการที่แตํงตั้งโดยคณะกรรมการข๎าราชการทหาร และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎เบื้องต๎นทางรัฐศาสตร์ 
 ๒. ความรู๎เบื้องต๎นบริหารรัฐกิจ  
 ๓. การจัดการ 
 เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, การจัดการ,  
  การบริหารงานบุคคล 

 สถานที่ท างาน กรมเสมียนตรา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๑๐๒ 

 
ประจ าแผนกงานพิเศษ กองนิติธรรม กรมพระธรรมนูญ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎น ที่ต๎องใช๎ความรู๎  ความสามารถทางวิชาการ 
ในการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานนายทหารพระธรรมนูญ ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจพิเศษ 
ภายใต๎การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ตามแนวทาง แบบอยําง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย  

      ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
 ๒. ประมวลกฎหมายอาญา 
 ๓. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 เพศ ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา  นิติศาสตร์ 

 สถานที่ท างาน กรมพระธรรมนูญ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๑๐๓ 

 
ประจ าแผนกเจาะปิโตรเลียม กองส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ  
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

           หน้าที่ความรับผิดชอบ  
                    ปฏิบัติ งานด๎านการเจาะโดยใช๎ความรู๎  ความสามารถ และประสบการณ์ มีหน๎าที่ 
ในการพิจารณาเสนอความเห็น ให๎ค าปรึกษา แนะน าวางแผน อ านวยการ ประสานงาน และแก๎ปัญหางาน  
ในหน๎าที่ความรับผิดชอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเจาะส ารวจหาปิโตรเลียม ให๎เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว๎ ติดตาม 
เรํงรัด การด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ให๎เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผล 
และรายงานผลการด าเนินงาน  

 ขอบเขตวิชาสอบ  
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ธรณีวิทยาเบื้องต๎น 
 ๒. การเจาะปิโตรเลียม 
 ๓. การแปลผลการหยั่งธรณี 
 ๔. วิศวกรรมแหลํงกักเก็บปิโตรเลียม 
 ๕. การผลิตปิโตรเลียม 

 เพศ ชาย 

 คุณวุฒิการศึกษา วิศวกรรมปิโตรเลียม, วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม 

 สถานที่ท างาน  ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร  
  ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร  
                                         อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

รหัสต าแหน่ง ๑๐๔   
 

นายทหารควบคุม แผนกผลิตตัวกระสุน กองการผลิต โรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิง 
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎น ที่ต๎องใช๎ความรู๎  ความสามารถทางวิชาการ  
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด๎านวิศวกรรมเพ่ือการผลิตกระสุนปืนใหญํและลูกระเบิดยิง ภายใต๎การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ ของผู๎บังคับบัญชา เพ่ือให๎บรรลุภารกิจของโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญํและลูกระเบิดยิง 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
 ๒. คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
 ๓. กลศาสตร์ 
 ๔. โลหะวิทยา 
 ๕. วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน 
 ๖. วัสดุอุตสาหกรรม 
 ๗. กรรมวิธีการผลิต 

 เพศ ชาย 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเทําขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, 
  วิศวกรรมเครื่องกล 

 สถานที่ท างาน  ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 
  และพลังงานทหาร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๑๐๕ 

 
ประจ าแผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์กรรมวิธีข้อมูลทางการเงิน กรมการเงินกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบด าเนินกรรมวิธีข๎อมูลเพ่ือใช๎ปฏิบัติงานด๎านเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จ บ านาญของกระทรวงกลาโหม ด๎านการเงิน การบัญชี การควบคุมการเบิกเงินงบประมาณและงานอ่ืน 
ในความรับผิดชอบของกรมการเงินกลาโหม บริหารระบบฐานข๎อมูล ดูแลบ ารุงรักษาระบบงาน ก าหนด
มาตรการในการควบคุมรักษาความปลอดภัย ก าหนดระเบียบการปฏิบัติในการด าเนินกรรมวิธีข๎อมูล 
ของระบบงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให๎ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง แก๎ไข ติดตาม ประเมินผล 
และแก๎ไขปัญหาข๎อขัดข๎อง ในการปฏิบัติงานในหนํวยงานที่รับผิดชอบ โดยใช๎ เครื่องคอมพิวเตอร์  
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งศึกษาความก๎าวหน๎าทางด๎านการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ  
 ๑. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 
 ๒. การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข๎อมูล มีความรู๎และเข๎าใจวงจรชีวิตของการพัฒนา 
 ระบบข๎อมูล (Database Life Cycle-DBLC) และ Concepts of Database and  
 Relational Database System 
 ๓. เทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ๔. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) 

 เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
  และวิศวกรรมซอฟต์แวร์), เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 สถานที่ท างาน กรมการเงินกลาโหม ถนนศรีสมาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๑๐๖ 

 
ผู้ช่วยนายทหารบัญช ีส่วนบัญชี ส านักงานการเงิน โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร 

                 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีเงินราชการ รวบรวมและตรวจสอบเอกสารประกอบ 
การลงบัญชีให๎ถูกต๎องสมบูรณ์กํอนบันทึกรายการบัญชี ตรวจสอบยอดเงินตามบัญชีสรุปยอดเงินรวมรับ – จําย 
ประจ าวันตามที่ได๎บันทึกรายการในสมุดเงินสด จัดท ารายงานการเงินเก็บรักษาบัญชี พร๎อมเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี ภายใต๎การก ากับดูแล แนะน า ตรวจสอบของนายทหารบัญชี และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได๎รับมอบหมาย  

        ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
  ๑. วิชาพ้ืนฐานทางการบัญชี/การเงิน/การงบประมาณ 
 ๒. วิชาบัญชีราชการ 

 เพศ ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทางบัญชี หรือทางการเงิน 

 สถานที่ท างาน  โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 
  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๑๐๗ 

 
นายทหารสารบรรณและธุรการ กรมการสรรพก าลังกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช๎ความรู๎ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานด๎านธุรการ สารบรรณ ตามแนวทาง แบบอยําง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต๎การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย เพ่ือความส าเร็จในงานด๎านธุรการและสารบรรณ
อยํางมีประสิทธิภาพ 

          ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบวําด๎วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ๓. คูํมือการใช๎งาน Microsoft Office 
 ๔. คูํมือการเขียนหนังสือราชการ 

  เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา   ปริญญาตรีทุกสาขา 

 สถานที่ท างาน  กรมการสรรพก าลังกลาโหม ถนนศรีสมาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๑๐๘ 

 
ประจ าแผนกแผนงานมาตรฐาน กองมาตรฐานทางทหาร ส านักมาตรฐานทางทหาร กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงาน ที่ต๎องใช๎ความรู๎ ความสามารถด๎านการก าหนดแผนงานรับรอง
มาตรฐานยุทโธปกรณ์ แผนงานทดสอบและรับรองคุณภาพยุทโธปกรณ์ และแผนงานการรับรองมาตรฐาน  
ทางทหารอ่ืน ๆ ของกระทรวงกลาโหม ภายใต๎การก ากับ ดูแล แนะน า ตรวจสอบของหัวหน๎าแผนกและ
ผู๎บังคับบัญชาในสายงานที่เก่ียวข๎อง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. วิศวกรรมพ้ืนฐานวงจรไฟฟูาและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟูา และระบบควบคุม 
 ๓. การออกแบบวงจรดิจิตอล และไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบควบคุม 
 ๔. การวิเคราะห์และจ าลองแบบวิศวกรรมไฟฟูา 
 ๕. หลักการของระบบการสื่อสารอนาล็อกและดิจิตอล 

 เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟูา, สาขาอิเล็กทรอนิกส์,  
  สาขาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์) 

 สถานที่ท างาน   กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ถนนศรีสมาน อ าเภอปากเกร็ด 
  จังหวัดนนทบุรี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง  ๑๐๙ 

 
นายทหารเทคนิค แผนกภาพถ่ายดาวเทียม กองกิจการอวกาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ดูแล การด าเนินการการให๎บริการภาพถํายดาวเทียมและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่
เทคนิคในการปรนนิบัติ ดูแลระบบฐานข๎อมูลภาพถํายดาวเทียมให๎อยูํในสภาพ พร๎อมใช๎งาน รวบรวมและ
จัดเก็บเอกสารของผู๎รับบริการภาพถํายดาวเทียมและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ด าเนินการศึกษา ติดตาม รวบรวม
ข๎อมูลการใช๎ประโยชน์จากภาพถํายดาวเทียม และเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศของหนํวยงานตําง ๆ ติดตํอ
ประสานงานกับสํวนราชการหรือหนํวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
  ๑. ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารผํานดาวเทียมและระบบเครือขํายสารสนเทศ 

  ๒. ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับแผนที่และระบบภูมิสารสนเทศ (RS, GPS, GIS) 

 เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเทําขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟูา, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,  
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟูาสื่อสาร, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,  
  และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 สถานที่ท างาน   กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ถนนศรีสมาน  
  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง  ๑๑๐ 

 
ผู้ช่วยนายทหารตรวจสอบหลักฐานและสัญญา แผนกจัดหา กองจัดหา ส านักงานสนับสนุน  
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ๎างการท าสัญญา การตํออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือจ๎าง โดยต๎องมีความรู๎  
ในการปฏิบัติงานด๎านพัสดุ ตามแนวทาง แบบอยําง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต๎การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒. กฎกระทรวง กระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข๎องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและ 
  การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓. ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

 เพศ ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเทําขึ้นไปในสาขาวิชาการจัดการ การจัดการธุรกิจ  
  การจัดการทั่วไป,การบริหารงานบุคคล, การบริการ, การบริหารทั่วไป,  
  ทฤษฎีการบริหารทั่วไป, การบริหารองค์การและการจัดการ,  
  การบริหารการปฏิบัติการ, การพัฒนาระบบการบริหาร,สังคมศาสตร์,  
  นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, การบริหารธุรกิจ,  
  คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 สถานที่ท างาน   ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
  ถนนประชาชื่น เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๑๑๑ 

 
ประจ าแผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน  
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะ ประจ าแผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ ในการด าเนินการออกแบบ
ทางด๎านสถาปัตยกรรม ให๎กับส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชํวยเหลือหัวหน๎าแผนกสถาปัตยกรรม  
ในการจัดระบบงานและวิธีการปฏิบัติราชการของหนํวยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ๎าหน๎าที่  
ในหนํวยงานที่รับผิดชอบ ชํวยเหลือในก ากับการดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให๎ค าแนะน า ปรับปรุงแก๎ไข  
ในเรื่องตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจของหนํวยงาน ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน 
และบุคคลที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎เกิดความรํวมมือ หรือบูรณาการงานให๎เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ตํอ
ผู๎รับบริการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย  

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. วิชากฎหมายควบคุมอาคาร 

 ๒. พ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรม 

 ๓. วัสดุและวิธีกํอสร๎าง 

 เพศ ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการออกแบบตกแตํงภายใน,  
  สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมศาสตร์, ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์,  
  สถาปัตยกรรมภายใน, สถาปัตยกรรมไทย, ออกแบบชุมชนเมือง,  
  การวางผังเมือง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
  จากสภาสถาปนิกประเทศไทย 

 สถานที่ท างาน  ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
  ถนนประชาชื่น เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผนวก ข 
ต าแหน่ง คุณสมบตัิ หน้าที่ความรับผดิชอบ และขอบเขตวิชาสอบ  

(นายทหารประทวน ๒๔ ต าแหน่ง) 
 
 

 



 

ต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครนายทหารประทวน 
รหัส

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา เพศ จ านวน สถานที่

ท างาน 
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม 

และการทดสอบภาคปฏิบัติ 

๒๐๑ เสมียน กองนโยบายและแผนการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักพัฒนาระบบราชการกลาโหม 

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. ช/ญ ๑ 
 

นนทบุรี 
(ศรีสมาน) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 

๒๐๒ เสมียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขานุการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ปวช., ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช/ญ ๑ 
 

กทม. 
(พระนคร) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 

๒๐๓ เสมียนแผนกพิธีการ กองพิธีการ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.  
สาขาเลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ช/ญ ๑ 
 

กทม. 
(พระนคร) 

 (มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 

๒๐๔ เสมียนแผนกการทูตฝุายทหาร กองพิธีการ  
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักนโยบายและแผนกลาโหม  

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.  
สาขาเลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ช/ญ ๑ 
 

กทม. 
(พระนคร) 

 (มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 

๒๐๕ เสมียนแผนกตรวจสอบระเบียบข๎อบังคับ  
กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา 

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. ช/ญ ๑ 
 

กทม. 
(พระนคร) 

 (มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 

๒๐๖ เสมียนงบประมาณ ส านักงานงบประมาณ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.  
สาขาพาณิชยการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ช/ญ ๑ 
 

นนทบุรี 
(ศรีสมาน) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 
 

๒๐๗ พลขับรถ แผนกธุรการ กองกลาง กรมพระธรรมนูญ  มัธยมศึกษาตอนต๎น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ช ๒ 
 

กทม. 
(พระนคร) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 
 

๒๐๘ เสมียนแผนกโครงการ กองนโยบายและแผน  
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 

ม.๓ ,ม.๖, ปวช., ปวส. สาขาเลขานุการ,  
การบัญชี, พาณิชยการ, คอมพิวเตอร์, 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ชํางอิเล็กทรอนิกส์ 

ช/ญ ๑ 
 

นนทบุรี 
(ศรีสมาน) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 
 

๒๐๙ ชํางเครื่องยนต์ แผนกสํงก าลังบ ารุง โรงงานต๎นแบบ 
การวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 

ปวช., ปวส. สาขาวิชาชํางยนต์ ช ๑ 
 

ลพบุรี 
(อ.เมือง) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 



 

รหัส
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา เพศ จ านวน สถานที่
ท างาน 

คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม 
และการทดสอบภาคปฏิบัติ 

๒๑๐ เสมียน กองร๎อยรักษาการณ์ โรงงานสร๎างปืนใหญํ 
และเครื่องยิงลูกระเบิด ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. สาขาวิชาเลขานุการ, 
คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,  
ชํางอิเล็กทรอนิกส์ 

ช ๑ 
 

ลพบุรี 
(อ.เมือง) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 

๒๑๑ เสมียนการเงิน สํวนควบคุมการเบิกจําย ส านักงานการเงิน 
โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 

ปวช., ปวส. สาขาวิชาพาณิชยการ,  
วิชาการบัญชี, วิชาบริหารธรุกิจ,  
บริหารธุรกิจการบัญชี 

ช/ญ ๑ 
 

นครสวรรค์ 
(อ.พยุหะคีรี) 

 (มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 
 

๒๑๒ เสมียนแผนกเบิกจํายพิเศษ ๒ กองเบิกจํายพิเศษ  
กรมการเงินกลาโหม 

ปวช., ปวส. สาขาวิชาพาณิชยการ,  
วิชาการบัญชี, วิชาบริหารธรุกิจ,  
บริหารธุรกิจการบัญชี 

ช/ญ ๑ 
 

นนทบุรี 
(ศรีสมาน) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 
 

๒๑๓ เสมียนแผนกบัญชี ๒ กองการเงิน กรมการเงินกลาโหม ปวช., ปวส. สาขาวิชาพาณิชยการ,  
วิชาการบัญชี, วิชาบริหารธรุกิจ,  
บริหารธุรกิจการบัญชี 

ช/ญ ๑ 
 

นนทบุรี 
(ศรีสมาน) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 
 

๒๑๔ เสมียนแผนกบริการ กองกลาง  
กรมการสรรพก าลังกลาโหม 

ม.๖, ปวช., ปวส. ช/ญ ๑ 
 

นนทบุรี 
(ศรีสมาน) 

 (มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 

๒๑๕ ชํางภาพ แผนกเผยแพรํและประชาสัมพันธ์  
กองสํงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 

ปวช., ปวส. ทางชํางภาพ ช/ญ ๑ 
 

นนทบุรี 
(ศรีสมาน) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 
 

๒๑๖ เจ๎าหน๎าที่เทคนิค แผนกกิจการอวกาศ กองกิจการอวกาศ 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 

ปวช., ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟูาก าลัง, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ชํางอิเล็กทรอนิกส์ 
และไฟฟูาอุตสาหกรรม 

ช/ญ ๑ 
 

นนทบุรี 
(ศรีสมาน) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 

๒๑๗ เจ๎าหน๎าที่เทคนิค แผนกปฏิบัติการ  
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 

ปวช., ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟูาก าลัง, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ชํางอิเล็กทรอนิกส์ 
และไฟฟูาอุตสาหกรรม 

ช/ญ ๑ 
 

นนทบุรี 
(ศรีสมาน) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 



 

รหัส
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา เพศ จ านวน สถานที่
ท างาน 

คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม 
และการทดสอบภาคปฏิบัติ 

๒๑๘ เจ๎าหน๎าที่เทคนิค แผนกสื่อสารภาคพ้ืนดิน กองการสื่อสาร 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 

ปวช., ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟูาก าลัง, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ชํางอิเล็กทรอนิกส์ 
และไฟฟูาอุตสาหกรรม 

ช/ญ ๑ 
 

นนทบุรี 
(ศรีสมาน) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 

๒๑๙ นายสิบสูทกรรม แผนกโภชนาการ กองบริการ  
ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ม.๖, ปวช., ปวส. ช/ญ ๑ 
 

กทม. 
(ประชาชื่น) 

(ไมํมีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 

๒๒๐ เสมียนแผนกก าลังพล กองกลาง ส านักงานสนับสนุน 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ม.๖, ปวช., ปวส. ช/ญ ๑ 
 

กทม. 
(ประชาชื่น) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 

๒๒๑ เสมียนแผนกแผน กองจัดหา ส านักงานสนับสนุน  
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ปวช., ปวส. สาขาพาณิชยการ, การบัญชี, 
การขาย, การเลขานุการ, การจัดการทั่วไป, 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ช/ญ ๑ 
 

กทม. 
(ประชาชื่น) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 

๒๒๒ ชํางเขียนแบบ แผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ 
ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ปวช., ปวส. สาขาวิชาชํางสถาปัตยกรรม,  
ชํางกํอสร๎าง, ชํางส ารวจ, ชํางโยธา,  
ชํางมัณฑณศิลป์ 

ช/ญ ๑ 
 

กทม. 
(ประชาชื่น) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 

๒๒๓ นายสิบพยาบาล สํวนตรวจรักษา ส านักงานแพทย์  
ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ประกาศนียบัตรผู๎ชํวยพยาบาล 
ที่สภาการพยาบาลให๎การรับรอง 

ช/ญ ๑ 
 

กทม. 
(พระนคร) 
นนทบุรี 

(ศรีสมาน) 

(มีการทดสอบภาคปฏิบัติ) 

 
 
คุณวุฒิ ปวช., ปวส. ที่บรรจุแล้วได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
หมายเหตุ  คุณวุฒิ ปวช., ปวส. ในสาขาวชิาอ่ืน จะได๎รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
 มัธยมศึกษาตอนต๎น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 



 

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ต าแหน่งนายทหารประทวน  
 

 ๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ผู๎สมัครสอบต๎องมีอายุระหวําง ๑๘ ปีบริบูรณ์ถึง ๓๐ ปี (เกิดระหวําง ๑ มกราคม ๒๕๓๑ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๔๓)  
 ๓. ผู๎สมัครสอบต๎องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามต าแหนํง (มัธยมศึกษาตอนต๎น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 
                ๔. ผู๎สมัครสอบต๎องเป็นผู๎ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่ก าหนดไว๎ในแตํละต าแหนํงที่จะสมัครสอบ 
ทั้ ง นี้  ส า มาร ถตร วจสอบคุณวุฒิ ก า ร ศึ กษ า ได๎ ที่ เ ว็ บ ไซต์  http://opsd.mod.go.th ห รื อ เ ว็ บ ไซต์
http://opsd.thaijobjob.com ในหัวข๎อ “การรับรองคุณวุฒิ ส านักงาน ก.พ.” 
 ๕. มีรูปรํางลักษณะทําทางและขนาดของรํางกายเหมาะสมแกํการเป็นทหาร ไมํเป็นโรคตามที่
ก าหนดไว๎ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ (ผนวก จ) 
 ๖. มีความสูง ผู๎ชายไมํต่ ากวํา ๑๕๕ เซนติเมตร ผู๎หญิงไมํต่ ากวํา ๑๕๐ เซนติเมตร 
 ๗. ไมํเป็นผู๎ที่ถูกก าหนดให๎เข๎ารับราชการกองประจ าการในการตรวจเลือกทหารกองเกิน 
เข๎ารับราชการกองประจ าการ ประจ าปี  ๒๕๖๑ หรือเป็นผู๎หลีกเลี่ ยงหรือขัดขืน ตามมาตรา ๔๕  
แหํงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 ๘. ไมํเป็นผู๎บกพรํองในศีลธรรมอันดี 
 ๙. ไมํเป็นผู๎ที่อยูํในระหวํางตั้งครรภ์ 
 ๑๐. ไมํเป็นผู๎มีหนี้สินล๎นพ๎นตัวหรือเป็นบุคคลล๎มละลายตามค าพิพากษาของศาล 
 ๑๑. ไมํเป็นผู๎อยูํในระหวํางเป็นจ าเลยในคดีอาญา หรือไมํเป็นผู๎ที่เคยต๎องโทษจ าคุกตามค า
พิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว๎นแตํความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ 
 ๑๒. ไมํเป็นผู๎ที่อยูํในระหวํางพักราชการหรือส ารองราชการหรือออกจากราชการไว๎กํอ น  
อันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ 
 ๑๓. ไมํเป็นผู๎ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิดหรือถูกไลํออกจากราชการ 
 ๑๔. ไมํเป็นผู๎เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให๎โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข๎อหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๑๕. ไมํเป็นผู๎ที่ตาบอดสี 
 ๑๖. ไมํเป็นผู๎ที่มีรอยสักบนรํางกายท่ีเห็นเดํนชัด 
 ๑๗. ไมํเคยเป็นผู๎กระท าการทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบเข๎ารับราชการ หรือ  
เข๎าปฏิบัติงานในหนํวยงานของรัฐ 
 ๑๘. ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมํรับสมัครสอบ และไมํอาจให๎เข๎าสอบได๎ ทั้งนี้ 
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และ 
ตามความในข๎อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 ๑๙. นายทหารประทวน ลูกจ๎างหรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมจะต๎องมีหนังสือ
อนุญาตจากหัวหน๎าสํวนราชการต๎นสังกัด 
 ๒๐. กรณีที่ผู๎สมัครสอบเป็นข๎าราชการ หากสอบได๎จะไมํรับโอนและย๎าย โดยจะบรรจุให๎รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่สมัคร 
 

 

 



 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตวิชาสอบต าแหน่งนายทหารประทวน 

 
รหัสต าแหน่ง ๒๐๑ 

 
เสมียน กองนโยบายและแผนการพัฒนาระบบราชการ ส านักพัฒนาระบบราชการกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎น ซึ่งไมํจ าเป็นต๎องใช๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไปตามแนวทางแบบอยํางขั้นต๎น และวิธีการที่ชัดเจนภายใต๎ 
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู๎บังคับบัญชาได๎มอบหมาย 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
   การสอบภาควิชาการ 
  ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. ความรู๎คอมพิวเตอร์   
 ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

      การสอบภาคปฏิบัติ 
  ๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office  
  ๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต  

 เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา  ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.  

 สถานที่ท างาน   ส านักพัฒนาระบบราชการกลาโหม ถนนศรีสมาน อ าเภอปากเกร็ด  
 จังหวัดนนทบุรี 

 คุณวุฒิ ปวช., ปวส. ที่บรรจุแล้วได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 มีสาขาวิชา ดังนี้ 
 - สาขาวิชาเลขานุการ - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หมายเหตุ คุณวุฒิ ปวช., ปวส. ในสาขาวิชาอ่ืน จะได๎รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
  มัธยมศึกษาตอนต๎น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๒๐๒ 

 
เสมียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎นซึ่งไมํจ าเป็นต๎องใช๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทาง แบบอยําง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ในแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศกองประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให๎เกิดประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
   การสอบภาควิชาการ 
  ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. ความรู๎คอมพิวเตอร์   
 ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

        การสอบภาคปฏิบัติ 
  ๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office  
  ๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต  

 เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สถานที่ท างาน   ส านักงานเลขานุการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๒๐๓ 

 
เสมียนแผนกพิธีการ กองพิธีการ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎น ซึ่งไมํจ าเป็นต๎องใช๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด๎านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยําง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใต๎ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 ขอบเขตวิชาสอบ 
   การสอบภาควิชาการ 
  ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. ความรู๎คอมพิวเตอร์   
 ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

        การสอบภาคปฏิบัติ 
  ๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office  
  ๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต 

  เพศ  ชาย/หญิง 

  คุณวุฒิการศึกษา  ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. สาขาเลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  สถานที่ท างาน  ส านักนโยบายและแผนกลาโหม  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๒๐๔ 

 
เสมียนแผนกการทูตฝ่ายทหาร กองพิธีการ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎น ซึ่งไมํจ าเป็นต๎องใช๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด๎านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยําง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใต๎ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
   การสอบภาควิชาการ 
  ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. ความรู๎คอมพิวเตอร์   
 ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

        การสอบภาคปฏิบัติ 
  ๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office  
  ๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต 

  เพศ  ชาย/หญิง 

  คุณวุฒิการศึกษา  ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. สาขาเลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  สถานที่ท างาน ส านักนโยบายและแผนกลาโหม  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
รหัสต าแหน่ง ๒๐๕ 

 
เสมียนแผนกตรวจสอบระเบียบข้อบังคับ กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎นซึ่งไมํจ าเป็นต๎องใช๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด๎านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยําง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต๎การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  

 ขอบเขตวิชาสอบ 
   การสอบภาควิชาการ 
  ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. ความรู๎คอมพิวเตอร์   
 ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
       การสอบภาคปฏิบัติ 
  ๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office  
  ๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต  

  เพศ  ชาย/หญิง 

  คุณวุฒิการศึกษา  ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.  

  สถานที่ท างาน  กรมเสมียนตรา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

คุณวุฒิ ปวช., ปวส. ที่บรรจุแล้วได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
มีสาขาวิชา ดังนี้ 
- สาขาวิชาเลขานุการ - สาขาวิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 หมายเหตุ  คุณวุฒิ ปวช., ปวส. ในสาขาวิชาอ่ืน จะได๎รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

  มัธยมศึกษาตอนต๎น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๒๐๖ 

 
เสมียนงบประมาณ ส านักงานงบประมาณ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎น ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  
การติดตํอประสานงานทั่วไปของกอง และปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. ความรู๎คอมพิวเตอร์   
 ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

     การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office  
 ๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต  

 เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา  ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. สาขาพาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 สถานที่ท างาน   ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร ถนนศรีสมาน 
  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๒๐๗ (๒ อัตรา) 

 
พลขับรถ แผนกธุรการ กองกลาง กรมพระธรรมนูญ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎น มีความสามารถ ความช านาญในด๎านการขับรถ  
และการปรนนิบัติบ ารุงยานพาหนะของหนํวยงาน 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. ความรู๎คอมพิวเตอร์   
 ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
  ๔. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
 ๕. การปรนนิบัติบ ารุงรถเบื้องต๎น 
  การสอบภาคปฏิบัติ 

  -  สอบขับรถ 

  เพศ  ชาย 
คุณวุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต๎น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

      สถานที่ท างาน  กรมพระธรรมนูญ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 คุณสมบัติอ่ืน ๆ  ผู๎สมัครต๎องมีใบอนุญาตขับรถ ประเภทรถยนต์สํวนบุคคล 

หมายเหตุ  กรณีท่ีเป็นคุณวุฒิอื่น จะได๎รับเงินเดือนตามคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต๎น หรือ                  
     มัธยมศึกษาตอนปลาย เทํานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รหัสต าแหน่ง ๒๐๘ 
 

เสมียนแผนกโครงการ กองนโยบายและแผน ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎น ปฏิบัติงานด๎านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป 
ตามแนวทาง แบบอยําง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต๎การก ากับแนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
  ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. ความรู๎คอมพิวเตอร์   
  ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

     การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office  
 ๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต  

 เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา  ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. สาขาเลขานุการ, การบัญชี, พาณิชยการ,  
  คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ชํางอิเล็กทรอนิกส์ 

 สถานที่ท างาน   ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร ถนนศรีสมาน  
  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 



 

รหัสต าแหน่ง ๒๐๙ 
 

ช่างเครื่องยนต์ แผนกส่งก าลังบ ารุง โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎น ซึ่งไมํจ าเป็นต๎องใช๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด๎านซํอมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ หรือบริการทั่วไปในงานด๎านยานยนต์ ตามแนวทาง แบบอยําง 
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต๎การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
 ๓. งานเครื่องยนต์เบื้องต๎น 

  การสอบภาคปฏิบัติ  
  - การซํอมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 

 คุณวุฒิการศึกษา  ปวช., ปวส. สาขาวิชาชํางยนต์ 

  เพศ ชาย  
  สถานที่ท างาน  ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 
    และพลังงานทหาร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 
 
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รหัสต าแหน่ง  ๒๑๐ 
 

เสมียน กองร้อยรักษาการณ์ โรงงานสร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎น ซึ่งไมํจ าเป็นต๎องใช๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด๎านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป เกี่ยวกับการพิมพ์ หรือจัดการท าเอกสาร และชํวยเหลือ 
การปฏิบัติงานของจํากองร๎อยในเรื่อง ทะเบียนประวัติทหารกองประจ าการ การเบิกจํายเงินเดือน เงินเพ่ิม  
การครองชีพ และเบี้ยเลี้ยง ตามแนวทาง แบบอยําง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต๎การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. ความรู๎คอมพิวเตอร์   
 ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

     การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office  
 ๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต  

 คุณวุฒิการศึกษา  ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. สาขาวิชาเลขานุการ, คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 
ชํางอิเล็กทรอนิกส์ 

  เพศ ชาย 

  สถานที่ท างาน  ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 
    และพลังงานทหาร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

รหัสต าแหน่ง  ๒๑๑ 
 

เสมียนการเงิน ส่วนควบคุมการเบิกจ่าย ส านักงานการเงิน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานด๎านการควบคุมการเบิกจํายเงินในสํวนรับจํายเงิน ตามแนวทาง แบบอยําง ขั้นตอน
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต๎การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. ความรู๎ทางคอมพิวเตอร์ 
 ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
 ๔. วิชาทางการบัญชี/การเงิน 
 ๕. วิชาบัญชีราชการและวิชาที่เก่ียวข๎องกับงบประมาณ 

    การสอบภาคปฏิบัติ  
 ๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office  
 ๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต  

 เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา  ปวช., ปวส. สาขาวิชาพาณิชยการ, วิชาการบัญชี, วิชาบริหารธุรกิจ, 
  บริหารธุรกิจการบัญชี  

 สถานที่ท างาน   โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม 
  ปูองกันประเทศและพลังงานทหาร อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

รหัสต าแหน่ง ๒๑๒ 
 

เสมียนแผนกเบิกจ่ายพิเศษ ๒ กองเบิกจ่ายพิเศษ กรมการเงินกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานในระดับต๎นในด๎านการตรวจสอบ การด าเนินการเบิกจํายเงิน
งบประมาณในการสนับสนุนภารกิจพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย  

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. ความรู๎ทางคอมพิวเตอร์ 
 ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
 ๔. วิชาทางการบัญชี/การเงิน 
 ๕. วิชาบัญชีราชการและวิชาที่เก่ียวข๎องกับงบประมาณ 

    การสอบภาคปฏิบัติ 
     ๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office  
 ๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต  

 เพศ ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาวิชาพาณิชยการ, วิชาการบัญชี, วิชาบริหารธุรกิจ,  
  บริหารธุรกิจการบัญชี 

 สถานที่ท างาน กรมการเงินกลาโหม ถนนศรีสมาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

รหัสต าแหน่ง ๒๑๓ 
 

เสมียนแผนกบัญชี ๒ กองการเงิน กรมการเงินกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานด๎านบัญชี ตามแนวทาง แบบอยําง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต๎การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. ความรู๎ทางคอมพิวเตอร์ 
 ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
 ๔. วิชาทางการบัญชี/การเงิน 
 ๕. วิชาบัญชีราชการและวิชาที่เก่ียวข๎องกับงบประมาณ 

    การสอบภาคปฏิบัติ  
 ๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office  
 ๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต  

 เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาวิชาพาณิชยการ, วิชาการบัญชี, วิชาบริหารธุรกิจ, 
  บริหารธุรกิจการบัญชี 

 สถานที่ท างาน  กรมการเงินกลาโหม ถนนศรีสมาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

รหัสต าแหน่ง ๒๑๔ 
 
เสมียนแผนกบริการ กองกลาง กรมการสรรพก าลังกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎น ซึ่งไมํจ าเป็นต๎องใช๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด๎านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยําง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใตก๎ารก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. ความรู๎ทางคอมพิวเตอร์ 
 ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

 การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office  
 ๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต  

 เพศ ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา  ม.๖, ปวช., ปวส. 

 สถานที่ท างาน กรมการสรรพก าลังกลาโหม ถนนศรีสมาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 คุณวุฒิ ปวช., ปวส. ที่บรรจุแล้วได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 มีสาขาวิชา ดังนี้ 
 - สาขาวิชาการบัญชี - สาขาวิชาการเงินและธนาคาร 
 - สาขาวิชาการเงิน - สาขาวิชาพาณิชยการ 
 - สาขาวิชาเลขานุการ - สาขาวิชาการบัญชีทั่วไป 
 - สาขาวิชาการขาย - สาขาวิชาการตลาด 
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ - สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์การขาย 

 หมายเหตุ  คุณวุฒิ ปวช., ปวส. ในสาขาวิชาอ่ืน จะได๎รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
  มัธยมศึกษาตอนต๎น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

รหัสต าแหน่ง ๒๑๕ 
 

ช่างภาพ แผนกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานในระดับต๎น ซึ่งไมํจ าเป็นต๎องใช๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานตามแนวทาง แบบอยําง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต๎การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. การถํายภาพเบื้องต๎น 
 ๓. การบันทึกภาพเคลื่อนไหวเบื้องต๎น 
 ๔. การผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรํประชาสัมพันธ์ 
 ๕. การผลิตขําวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

     การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. การใช๎กล๎องถํายภาพนิ่งและการถําย VDO 
 ๒. การจัดการไฟล์ภาพและ VDO 

 เพศ ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา  ปวช., ปวส. ทางชํางภาพ 

 สถานที่ท างาน   กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ถนนศรีสมาน อ าเภอปากเกร็ด  
  จังหวัดนนทบุรี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รหัสต าแหน่ง ๒๑๖ 
 

เจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกกิจการอวกาศ กองกิจการอวกาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎น ซึ่งไมํจ าเป็นต๎องใช๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
มีหน๎าที่ด าเนินการให๎บริการภาพถํายดาวเทียม จัดเก็บ รวบรวมข๎อมูล ปรนนิบัติ ดูแล ระบบฐานข๎อมูล
ภาพถํายดาวเทียมให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน จัดเตรียมเครื่องมือและข๎อมูลในการเข๎ารํวมประชุม สัมมนา  
ด๎านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับผู๎ให๎บริการและผู๎มีสํวนได๎สํวน เสีย รวบรวม จัดเก็บข๎อมูลจาก 
การประชุมสัมมนา ข๎อมูลภาพถํายดาวเทียมและข๎อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู๎บังคับบัญชาหมอบหมาย 
 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
  ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. ความรู๎ทางคอมพิวเตอร์ 
  ๓. ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับแผนที่และระบบภูมิสารสนเทศ (RS, GPS, GIS) 
  การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office  
 ๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต  

 เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟูาก าลัง, เทคโนโลยีสารสนเทศ,  
  ชํางอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟูาอุตสาหกรรม 

  สถานที่ท างาน   กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ถนนศรีสมาน  
   อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รหัสต าแหน่ง ๒๑๗ 
 

เจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม  

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติระดับต๎น ซึ่งไมํจ าเป็นต๎องใช๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาที่ต๎อง
ใช๎ความรู๎ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด๎านวิชาการคอมพิวเตอร์ภายใต๎การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ ในเรื่องการด าเนินการ ติดตั้ง ปรนนิบัติบ ารุง ซํอมบ ารุงขั้นต๎น ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือขํายสารสนเทศ สป. และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
  ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. ความรู๎ทางคอมพิวเตอร์ 
 ๓. ความรู๎พื้นฐานด๎านเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 ๔. ความรู๎พื้นฐานด๎านเครือขํายคอมพิวเตอร์ 
 ๕. ความรู๎พ้ืนฐานด๎านการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ 

     การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office  
 ๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต  

 เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟูาก าลัง, เทคโนโลยีสารสนเทศ,  
  ชํางอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟูาอุตสาหกรรม 

  สถานที่ท างาน   กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ถนนศรีสมาน  
  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รหัสต าแหน่ง ๒๑๘ 
 
เจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกสื่อสารภาคพื้นดิน กองการสื่อสาร กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎น ซึ่งต๎องมีความรู๎ ความสามารถ ด๎านเทคโนโลยี
ระบบสื่อสาร ประกอบไปด๎วย งานด๎านโทรศัพท์พ้ืนฐาน งานด๎านระบบเครือขํายข๎อมูลความเร็วสูงผํานสายใย
แก๎วน าแสง งานด๎านระบบประชุมทางไกล และงานด๎านระบบกล๎องวงจรปิด 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
  ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. ความรู๎ทฤษฎีพ้ืนฐานวงจรไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
     ๓. ความรู๎ทฤษฎีพ้ืนฐานเทคโนโลยีระบบเครือขําย 
 ๔. ความรู๎ทฤษฎีพ้ืนฐานใยแก๎วน าแสง     

 การสอบภาคปฏิบัติ 
 - ทดสอบทักษะวงจรไฟฟูา 

 เพศ ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟูาก าลัง, เทคโนโลยีสารสนเทศ,  
  ชํางอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟูาอุตสาหกรรม 

 สถานที่ท างาน  กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ถนนศรีสมาน  
  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

รหัสต าแหน่ง ๒๑๙ 
 

นายสิบสูทกรรม แผนกโภชนาการ กองบริการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานการจัดเตรียมภาชนะส าหรับจัดเลี้ยงเครื่องดื่มและอาหารวํางระหวํางการประชุม 
อาหารกลางวันหลังเลิกประชุม เตรียมอุปกรณ์การประกอบอาหารกํอนปรุงอาหารและท าความสะอาดอุปกรณ์ 
เป็นเจ๎าหน๎าที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มทั้งในและนอกสถานที่ พร๎อมทั้งปฏิบัติ งานอ่ืนตามที่ได๎รับมอบหมาย 
โดยมีหน๎าที่ความรับผิดชอบด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ด๎านการปฏิบัติการ 
 ๒. ด๎านการบริการ 
 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. ความหมายของโภชนาการ อาหาร เทคนิค วิธีการ การปรุงอาหาร และประกอบอาหาร  
  (คํูมือวิชาสหโภชน์ทฤษฎี โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ) 
 ๓. การจัดเลี้ยง (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 
 ๔. จรรยาบรรณของพนักงานบริการ อาหาร (อาจารย์ อมราภรณ์ วงษ์ฟัก มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนดุสิต)        

  เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา ม.๖., ปวช., ปวส. 

 สถานที่ท างาน  ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนประชาชื่น 
  เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

 คุณวุฒิ ปวช., ปวส. ที่บรรจุแล้วได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
 มีสาขาวิชา ดังนี้ 
 - สาขาวิชาการบัญชี - สาขาวิขาพาณิชยการ 
 - สาขาวิชาการขาย - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 - สาขาวิชาการตลาด   

 หมายเหตุ  คุณวุฒิ ปวช., ปวส. ในสาขาวิชาอ่ืน จะได๎รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
  มัธยมศึกษาตอนต๎น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
รหัสต าแหน่ง ๒๒๐ 

 
เสมียนแผนกก าลังพล กองกลาง ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในด๎านการรับสํง ลงทะเบียน แจกจําย แยกประเภทเอกสาร พิมพ์เอกสารหรือ
หนังสือราชการตําง ๆ ของแผนก ตามค าสั่ง หรือแบบอยําง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูํในแผนก เพ่ือให๎ 
การด าเนินการงานด๎านเอกสารและงานพิมพ์ในเรื่องตําง ๆ ของแผนกก าลังพล กองกลาง ส านักงานสนับสนุน 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ถูกต๎อง ครบถ๎วน และทันตามเวลาที่ก าหนด และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย โดยมีหน๎าที่ความรับผิดชอบด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ด๎านการปฏิบัติการ 
 ๒. ด๎านการบริการ 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. ความรู๎คอมพิวเตอร์   
 ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

 การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office  
 ๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต 

  เพศ ชาย/หญิง 

  คุณวุฒิการศึกษา ม.๖, ปวช., ปวส. 

  สถานที่ท างาน   ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนประชาชื่น 
  เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

 คุณวุฒิ ปวช., ปวส. ที่บรรจุแล้วได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
 มีสาขาวิชา ดังนี้ 
 - สาขาวิชาเลขานุการ - สาขาวิชาพาณิชยการ 
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาการจัดการ 
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 หมายเหตุ  คุณวุฒิ ปวช., ปวส. ในสาขาวิชาอ่ืน จะได๎รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
  มัธยมศึกษาตอนต๎น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
รหัสต าแหน่ง ๒๒๑ 

 
เสมียนแผนกแผน กองจัดหา ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ปฏิบัติงานระดับต๎น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการสาร
บรรณ หรือบริการทั่วไป โดยต๎องมีความรู๎ในการปฏิบัติงานด๎านพัสดุ ตามแนวทาง แบบอยําง ขั้นตอน และ
วิธีการที่ชัดเจน ภายใต๎การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได๎รับ 

  ขอบเขตวิชาสอบ 
  การสอบภาควิชาการ 
  ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
  ๓. ความรู๎คอมพิวเตอร์ 
 ๔.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด บททั่วไป 
  และ หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ๎าง 
  ๕. ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  หมวด ๑ ข๎อความทั่วไป และหมวด ๒ การซื้อหรือจ๎าง 

  การสอบภาคปฏิบัติ 
  ๑. การใช๎งานคอมพิวเตอร์ และการใช๎โปรแกรม Microsoft Office  
  ๒. การใช๎งานอินเทอร์เน็ต  

  เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาวิชาพาณิชยการ, การบัญชี, การขาย, การเลขานุการ,  
  การจัดการทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 สถานที่ท างาน   ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนประชาชื่น  
  เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รหัสต าแหน่ง ๒๒๒ 

 
ช่างเขียนแบบ แผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน  
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะ ชํางเขียนแบบ แผนกสถาปัตยกรรม ด าเนินการเขียนแบบ เกี่ยวกับการ
กํอสร๎างงานทางสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม งานบริการทั่วไป เพ่ือสนับสนุนให๎งานตําง ๆ ด าเนินไปได๎
โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได๎ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. วิชาเขียนแบบสถาปัตยกรรม 
  การสอบภาคปฏิบัติ 

- วิชาเขียนแบบสถาปัตยกรรม ๑ ข๎อ ๑๒๐ นาที (น าอุปกรณ์มาเอง ไม๎สเกล, ดินสอเขียนแบบ,  
  ยางลบดินสอ) 

  เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา  ปวช., ปวส. สาขาวิชาชํางสถาปัตยกรรม, ชํางกํอสร๎าง, ชํางส ารวจ,  
  ชํางโยธา, ชํางมัณฑณศิลป์ 

 สถานที่ท างาน   ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 ถนนประชาชื่น เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
รหัสต าแหน่ง ๒๒๓ 

 
นายสิบพยาบาล ส่วนตรวจรักษา ส านักงานแพทย์ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน๎าที่ในฐานะผู๎ปฏิบัติระดับต๎น ที่ต๎องใช๎ความรู๎ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างานปฏิบัติงานด๎านการดูแลสุขภาพภายใต๎การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ของแพทย์และพยาบาล และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. หลักการรักษาพยาบาลเบื้องต๎น 
 ๓. การดูแลผู๎ปุวยที่อยูํในภาวะฉุกเฉิน 
 ๔. หลักการชํวยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (Basic life Support) 
 ๕. หลักการปูองกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล 

     การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. การชํวยชีวิตพ้ืนฐาน (Basic life Support) 
 ๒. หลัก Sterile technique 
 ๓. การเตรียมอุปกรณ์ หัตถการ ห๎องฉุกเฉิน 

 เพศ ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรผู๎ชํวยพยาบาลที่สภาการพยาบาลให๎การรับรอง 

 สถานที่ท างาน   ส านักงานแพทย์ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร / ถนนศรีสมาน อ าเภอปากเกร็ด  
  จังหวัดนนทบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ค 
ต าแหน่ง คุณสมบตัิ หน้าที่ความรับผดิชอบ และขอบเขตวิชาสอบ  

(พนักงานราชการ ๑๖ ต าแหน่ง ๓๒ อัตรา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ต าแหน่งเพื่อจ้างงานเป็นพนักงานราชการ (กลุ่มงานเทคนิค) 

 

รหัส
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
 

เพศ จ านวน สถานที่ท างาน 

๓๐๑ พนักงานถํายรูป 
ส านักงานเลขนุการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ปวช., ปวส. ทางชํางภาพ,  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช/ญ ๑ 
 

กทม. 
(พระนคร) 

๓๐๒ ชํางซํอมเครื่องยนต์ 
กรมการพลังงานทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 

ปวช., ปวส. สาขาวิชาชํางยนต์ 
 

ช 
 

๑ 
 

กทม. 
(ราชเทวี) 

๓๐๓ ชํางกลโรงงาน 
ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 

ปวช., ปวส. สาขาชํางกลโรงงาน 
 

ช ๓ ลพบุรี 
(อ.เมือง) 

 
๓๐๔ ชํางอิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 

ปวช., ปวส. สาขาชํางอิเล็กทรอนิกส์,  
สาขาชํางไฟฟูา, ชํางไฟฟูาก าลัง,  
ชํางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

ช ๓ 
 

ลพบุรี 
(อ.เมือง) 

 
๓๐๕ พนักงานบรรจุหีบหํอ 

ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 

ปวช., ปวส.  ช ๒ 
 

ลพบุรี 
(อ.เมือง) 

 
๓๐๖ ชํางโลหะ 

ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 
 

ปวช., ปวส. สาขาวิชาชํางโลหะ, ชํางกลโลหะ,  
ชํางเชื่อมโลหะ, ชํางกลโรงงาน, ชํางอุตสาหกรรม 

ช ๕ 
 

ลพบุรี 
(อ.เมือง) 

 



 

รหัส
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
 

เพศ จ านวน สถานที่ท างาน 

๓๐๗ ชํางไฟฟูา 
ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 

ปวช., ปวส. สาขาชํางไฟฟูา, ชํางไฟฟูาก าลัง,  
ชํางอิเล็กทรอนิกส์, ชํางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์, 
ชํางอุตสาหกรรม 
 

ช ๓ 
 

ลพบุรี 
(อ.เมือง) 

๓๐๘ ชํางซํอมเครื่องยนต์ 
ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 
 

ปวช., ปวส. สาขาชํางยนต์ 
 

ช ๑ 
 

ลพบุรี 
(อ.เมือง) 

๓๐๙ พนักงานบรรจุดินระเบิด 
ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 
 

ปวช., ปวส. 
 

ช ๑ 
 

ลพบุรี 
(อ.เมือง) 

๓๑๐ ชํางซํอมเครื่องปรับอากาศและท าความเย็น 
ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน  
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 

ปวช., ปวส. สาขาวิชาชํางอุตสาหกรรม,  
ชํางไฟฟูาก าลัง, ชํางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ช ๑ 
 

กทม. 
(ประชาชื่น) 

๓๑๑ ชํางไม๎ 
ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน  
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 

ปวช., ปวส. สาขาชํางกํอสร๎าง, ชํางโยธา,  
ชํางเคหะภัณฑ์ 
 

ช ๒ 
 

กทม. 
(ประชาชื่น) 

๓๑๒ ชํางซํอมเครื่องยนต์ 
ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 

ปวช., ปวส. สาขาวิชาชํางยนต์ 
 

ช ๑ 
 

กทม. 
(ประชาชื่น) 



 

รหัส
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
 

เพศ จ านวน สถานที่ท างาน 

๓๑๓ ชํางไฟฟูา 
ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน  
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 

ปวช., ปวส. สาขาชํางไฟฟูา, ชํางไฟฟูาก าลัง,  
ชํางอิเล็กทรอนิกส์, ชํางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์, 
ชํางอุตสาหกรรม 

ช ๒ กทม. 
(ประชาชื่น) 

๓๑๔ ชํางประณีตศิลป์ 
ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน  
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ปวช., ปวส. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์,  
ออกแบบวิจิตรศิลป์, ออกแบบประยุกต์ศิลป์,  
ออกแบบอุตสาหกรรม, ออกแบบผลิตภัทณฑ์,  
มัณฑณศิลป์, สถาปัตยกรรม 

 

ช/ญ ๑ 
 

กทม. 
(ประชาชื่น) 

รวม ๒๗  
 



 

บัญชีต าแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ (กลุ่มงานบริการ) 

รหัส
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
 

เพศ จ านวน 
 

สถานที่ 
ท างาน 

๓๑๕ พนักงานตัดผม 
กรมพระธรรมนูญ 

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. 
ใบประกาศในการประกอบวิชาชีพชํางตัดผม 
 

ช/ญ 
 

๑ 
 

กทม. 
(พระนคร) 

 
๓๑๖ พนักงานพัสดุ 

กรมการพลังงานทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 
 

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. 
 
 

ช/ญ 
 
 

๑ 
 
 

กทม. 
(ราชเทวี) 

 

๓๑๗ พนักงานขับรถทุํนแรง 
ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 

ปวช., ปวส. สาขาชํางยนต์, ชํางอุตสาหกรรม, ชําง
กลโรงงาน 
 

ช ๑ 
 

ลพบุรี 
(อ.เมือง) 

๓๑๘ พนักงานดับเพลิง 
กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 
 

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. 
 

ช ๑ 
 

นครสวรรค์ 
(อ.พยุหะคีรี) 

๓๑๙ 
 
 

ลูกมือชําง 
ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. สาขาชํางยนต์ 
 

ช ๑ กทม. 
(ประชาชื่น) 

รวม ๕  

รวมกลุ่มบริการ/เทคนิค ๓๒  

 



 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการจ้างงานเป็นพนักงานราชการ  
 

 ๑. เป็นผู๎มีสัญชาติไทย 
 ๒. มีอายุไมํต่ ากวําสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) 
 ๓. เป็นผู๎ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข  
ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ด๎วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ๔. ไมํเป็นข๎าราชการหรือลูกจ๎างของสํวนราชการ พนักงานหรือลูกจ๎างของหนํวยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ๎างของสํวนราชการท๎องถิ่น 
 ๕. ไมํเป็นผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ๎าหน๎าที่ในพรรคการเมือง 
 ๖. ไมํเป็นผู๎มีรํางกายทุพพลภาพจนไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ ไร๎ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไมํสมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว๎ ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑                 
แหํงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 ๗. ไมํเป็นผู๎ที่อยูํในระหวํางถูกสั่งให๎พักราชการ หรือถูกสั่งให๎ออกจากราชการไว๎กํอน 
 ๘. ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
 ๙. ไมํเป็นผู๎บกพรํองในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไมํเป็นผู๎เคยกระท า               
การทุจริตในการสอบเข๎ารับราชการ 
 ๑๐. ไมํเป็นผู๎เคยต๎องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให๎จ าคุก เพราะกระท าความผิด              
ทางอาญา เว๎นแตํเป็นโทษส าหรับความผิดที่ได๎กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๑๑. ไมํเป็นผู๎เคยถูกลงโทษ ให๎ออก  ปลดออก  หรือไลํออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหนํวยงานอ่ืนของ
รัฐหรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 หมายเหตุ ส าหรับผู๎ที่ขาดคุณสมบัติในข๎อ ๔ และ ๕ อนุโลมให๎สมัครได๎ แตํหากผํานการสอบ 
คัดเลือก จะต๎องลาออกจากต าแหนํงดังกลําวกํอนท าสัญญาจ๎าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

และขอบเขตวิชาสอบต าแหน่งพนักงานราชการ (กลุ่มงานเทคนิค) 
 

รหัสต าแหน่ง ๓๐๑ 
 

พนักงานถ่ายรูป  
ส านักงานเลขานุการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานด๎านผลิตสื่อโสตทัศน์ ตามแนวทาง แบบอยําง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ในกองประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. การถํายภาพเบื้องต๎น 
 ๓. การบันทึกภาพเคลื่อนไหวเบื้องต๎น 
 ๔. การผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรํประชาสัมพันธ์ 
 ๕. การผลิตขําวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
  การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. การใช๎กล๎องถํายภาพนิ่งและการถําย VDO 
 ๒. การจัดการไฟล์ภาพและ VDO 

 เพศ  ชาย/หญิง  

 คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. ทางชํางภาพ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยี 
  คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สถานที่ท างาน  ส านักงานเลขานุการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๓๐๒ 

 
ช่างซ่อมเครื่องยนต์  
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ซํอม ดัดแปลง แก๎ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบเครื่องยนต์ตําง ๆ ตลอดจน 
  อุปกรณ์และสํวนประกอบที่เก่ียวข๎องให๎เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

 ๒. ปฏิบัติงานอื่นเก่ียวกับการซํอมเครื่องยนต์ ภายใต๎การควบคุมของผู๎บังคับบัญชา 
 ๓. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
 ๓. งานเครื่องยนต์เบื้องต๎น 

 การสอบภาคปฏิบัติ   
 - การซํอมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 

 เพศ  ชาย 

 คุณวุฒิการศึกษา  ปวช., ปวส. สาขาวิชาชํางยนต์ 

 สถานที่ท างาน กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร  
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๓๐๓ (๓ อัตรา) 

 
ช่างกลโรงงาน  
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ใช๎เครื่องจักรกลในการซํอม สร๎าง ดัดแปลง แก๎ไข ปรับ ประกอบ ติดตั้ง ปรับแตํง  
  ตรวจและทดสอบเครื่องกล ชิ้นสํวนของเครื่องจักรกล ชิ้นสํวนอื่น ๆ และบ ารุงรักษา 
  เครื่องมือตําง ๆ ประจ าโรงงาน  
 ๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ เกี่ยวกับชํางกลโรงงาน ภายใต๎การควบคุมของผู๎บังคับบัญชา 
 ๓. ดูแล และบ ารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 ๔. ด าเนินการเก่ียวกับการใช๎เครื่องจักรกลในการผลิตต๎นแบบอาวุธ ยานรบ และผลิตภัณฑ์ 
  ตําง ๆ ตามแบบที่ก าหนด 
 ๕. เป็นหัวหน๎าชํางกลโรงงาน 
 ๖. ตรวจสอบ และทดสอบเครื่องกลบางอยําง ชิ้นสํวนของเครื่องจักรกล ชิ้นสํวนอื่น ๆ  
  ตลอดจนอุปกรณ์ และสํวนประกอบที่เก่ียวข๎อง 
 ๗. ให๎ค าปรึกษา และค าแนะน าในเรื่องท่ีเกี่ยวกับชํางกลโรงงานในสํวนที่เกี่ยวข๎อง 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. งานเครื่องมือกลเบื้องต๎น 
 ๓. งานซํอมบ ารุงเครื่องจักรกล 

 การสอบภาคปฏิบัติ 
 -  ทางด๎านชํางกลโรงงาน  

 เพศ  ชาย  

 คุณวุฒิการศึกษา  ปวช., ปวส. สาขาชํางกลโรงงาน 

  สถานที่ท างาน  ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 
  และพลังงานทหาร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๓๐๔  (๓ อัตรา) 

 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ติดตั้ง ซํอม ปรับมาตราทาน ดัดแปลง แก๎ไข ประกอบ ปรับ รื้อถอน ตรวจ และทดสอบ 
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์และสํวนประกอบที่เก่ียวข๎อง ให๎เป็นไปตาม 

 มาตรฐานที่ก าหนด 

 ๒. ชํวยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับงานชํางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต๎การควบคุมของผู๎บังคับบัญชา 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. วิชาชํางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟูาเบื้องต๎น 
 ๓. ความปลอดภัยในการท างาน 

 การสอบภาคปฏิบัติ  
 ๑. ทดสอบการใช๎เครื่องมือวัด (Meter) ในการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ  
 ๒. เขียนวงจรไฟฟูา อนุกรม – ขนาน – ผสม 

 เพศ  ชาย  

 คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาชํางอิเล็กทรอนิกส์, สาขาชํางไฟฟูา, ชํางไฟฟูาก าลัง, 
  ชํางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

  สถานที่ท างาน  ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 
  และพลังงานทหาร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๓๐๕ (๒ อัตรา) 

 
พนักงานบรรจุหีบห่อ 
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. รัดแถบโลหะและแหนบปะกับแถบโลหะท่ีหีบกระสุน 
 ๒. ท าเครื่องหมายตัวอักษรบนหีบไม๎บรรจุกระสุน 
 ๓. ใสํกระสุนลงในปลอกกระดาษกันน้ า และบรรจุลงหีบไม๎ 
 ๔. ชั่งน้ าหนักรวมหีบกระสุนเพ่ือตรวจสอบครั้งสุดท๎าย 
 ๕. ชํวยในการท าเครื่องหมายตัวอักษรบนปลอกกระดาษกันน้ า 
 ๖. ร๎อยลวดตีตราสัญลักษณ์หนํวย 
 ๗. พันเทปบนรอยตํอสํวนฝาปลอกกระดาษกันน้ าที่บรรจุกระสุน 
 ๘. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต๎น 
 ๓. ความหมายสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
 ๔. ความปลอดภัยในการท างาน 

 เพศ  ชาย  

 คุณวุฒิการศึกษา  ปวช., ปวส. 

  สถานที่ท างาน  ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 
  และพลังงานทหาร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๓๐๖ (๕ อัตรา) 

 
ช่างโลหะ 
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. สร๎าง ประกอบ ตรวจ ซํอม ดัดแปลง แก๎ไข ประสาน และรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะ 
  และรูปพรรณตําง ๆ 

 ๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการบัดกรี การเชื่อมโลหะ ดัดแปลง ขึ้นรูปเกี่ยวกับโลหะ 
 ๓. ตรวจสอบความเรียบร๎อยของงานบัดกรี และงานเชื่อมให๎ได๎คุณภาพ 
 ๔. ชํวยเหลือในการควบคุมคุณภาพของการผลิต 
 ๕. ชํวยเหลือในการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชํางเชื่อมโลหะ และนิรภัยของโรงงาน 
 ๖. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับงานชํางเชื่อมและโลหะภายใต๎การควบคุมของผู๎บังคับบัญชา 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. การเชื่อมด๎วยไฟฟูา และการเชื่อมด๎วยแก๏ส 
 ๓. การบัดกรี และการขึ้นรูปโลหะแผํน 
 ๔. โลหะวิทยา 
 ๕. ความปลอดภัยในการท างาน 

 การสอบภาคปฏิบัติ 
 -  ทางด๎านชํางเชื่อม 

 เพศ  ชาย  

 คุณวุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส. สาขาวิชาชํางโลหะ, ชํางกลโลหะ, ชํางเชื่อมโลหะ,  
  ชํางกลโรงงาน, ชํางอุตสาหกรรม 

  สถานที่ท างาน  ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 
  และพลังงานทหาร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๓๐๗ (๓ อัตรา) 

 
ช่างไฟฟ้า 
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ติดตั้ง ซํอม ดัดแปลง แก๎ไข ประกอบ ปรับ ตรวจ และทดสอบอุปกรณ์ไฟฟูา –  
 อิเล็กทรอนิกส์ ให๎เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 ๒. ใช๎เครื่องก าเนิดไฟฟูา ควบคุมแผงสวิทซ์ไฟฟูา – อิเล็กทรอนิกส์ และงานสายไฟ 
 ๓. ชุบเคลือบผิดโลหะโดยกรรมวิธีทางเคมี – ไฟฟูา 
 ๔. ชํวยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟูา 
 ๕. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับงานชํางไฟฟูาภายใต๎การควบคุมของผู๎บังคับบัญชา 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. วิชาชํางไฟฟูาเบื้องต๎น 
 ๓. มาตรการประหยัดพลังงาน 
 ๔. ความปลอดภัยในการท างาน 

 การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. ทดสอบการเดินสายไฟภายในอาคารทั่วไป 
 ๒. การซํอมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา 

 เพศ  ชาย 

 คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาชํางไฟฟูา, ชํางไฟฟูาก าลัง, ชํางอิเล็กทรอนิกส์, 
  ชํางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์, ชํางอุตสาหกรรม 

  สถานที่ท างาน  ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 
  และพลังงานทหาร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๓๐๘ 

 
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ซํอม ดัดแปลง แก๎ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจ และทดสอบเครื่องยนต์ตําง ๆ ตลอดจน 
 อุปกรณ์และสํวนประกอบที่เก่ียวข๎อง ให๎เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 ๒. ชํวยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร 
 ๓. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับการซํอมเครื่องยนต์ภายใต๎การควบคุมของผู๎บังคับบัญชา 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
 ๓. งานเครื่องยนต์เบื้องต๎น 

 การสอบภาคปฏิบัติ 
 - การซํอมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 

 เพศ  ชาย 

 คุณวุฒิการศึกษา  ปวช., ปวส. สาขาชํางยนต์ 

  สถานที่ท างาน  ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 
  และพลังงานทหาร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 
  
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๓๐๙ 

 
พนักงานบรรจุดินระเบิด 
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. บรรจุดินระเบิดลงในตัวกระสุน 
 ๒. ตรวจสอบตัวกระสุนเพ่ือเตรียมบรรจุดินระเบิด 
 ๓. ควบคุมอุณหภูมิการอบตัวกระสุนและกรวยกํอนบรรจุดินระเบิด 
 ๔. ควบคุมปรับเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิการหลอมดินระเบิด 
 ๕. ควบคุมอุณหภูมิส าหรับการบรรจุดินระเบิด 
 ๖. ควบคุมระบบอุณหภูมิส าหรับการหลํอเย็นหลังบรรจุดินระเบิดให๎เป็นไปตามโปรแกรม 
 ๗. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. โลหะวิทยา 
 ๓. ความปลอดภัยในการท างาน 

  เพศ  ชาย 

 คุณวุฒิการศึกษา  ปวช., ปวส.    

  สถานที่ท างาน  ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 
  และพลังงานทหาร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
  
                   
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๓๑๐ 

 
ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและท าความเย็น  
ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ติดตั้ง ตรวจสอบ ปรนนิบัติบ ารุง ซํอม รื้อถอน และประกอบเครื่องปรับอากาศและ 
  เครื่องท าความเย็น  

 ๒. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการซํอมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความเย็น 
 ๓. ปรับปรุง ดัดแปลง ระบบปรับอากาศและความเย็น 
 ๔. ชํวยเหลือในการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานซํอมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความเย็น 
 ๕. ชํวยเหลือในการหาข๎อมูลและออกแบบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความเย็น 
 ๖. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช๎ 
 ๗. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับการซํอมเครื่องปรับอากาศและท าความเย็น ภายใต๎การควบคุม 
  ของผู๎บังคับบัญชา 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. หลักการและพ้ืนฐานในการท าความเย็น 
 ๓. สํวนประกอบของระบบท าความเย็น 
 ๔. ระบบไฟฟูาและควบคุม 
 ๕. ความปลอดภัยในการท างาน 
 ๖. การวิเคราะห์ปัญหาในระบบท าความเย็น 
 การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. การใช๎เกจแมนิโฟลด์ 
 ๒. การบรรจุสารท าความเย็นเข๎าในระบบ 
 ๓. การเชื่อมทองแดง 

 เพศ  ชาย 

 คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาวิชาชํางอุตสาหกรรม, ชํางไฟฟูาก าลัง,  
  ชํางอิเล็กทรอนิกส์ 

 สถานที่ท างาน  ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
   ถนนประชาชื่น เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
 
 
    
 
  
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๓๑๑  (๒ อัตรา) 

 
ช่างไม ้ 
ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. สร๎าง ซํอม ดัดแปลง แก๎ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย๎ายเกี่ยวกับงานชํางไม๎ 
 ๒. ออกแบบ วางแผน และประมาณการเก่ียวกับงานชํางไม๎ 
 ๓. ตรวจและทดสอบงานชํางไม๎ให๎เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 ๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช๎ 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับงานชํางไม๎ ภายใต๎การควบคุมของผู๎บังคับบัญชา 
 ๖. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. ความรู๎เกี่ยวกับงานไม๎ 
 ๓. ความปลอดภัยในงานอาชีพ 
 ๔. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. ทดสอบการเข๎าไม๎แบบบังใบ แบบชน 
 ๒. ทดสอบการใช๎เครื่องมือ 
 ๓. การซํอมบ ารุงรักษาเครื่องมือ 

 เพศ  ชาย 

 คุณวุฒิการศึกษา  ปวช., ปวส. สาขาชํางกํอสร๎าง ชํางโยธา ชํางเคหะภัณฑ์ 

 สถานที่ท างาน  ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
  ถนนประชาชื่น เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
 
                   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง  ๓๑๒ 

 
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 
ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ซํอมระบบเครื่องยนต์เบื้องต๎น 
 ๒. ตรวจเช็คระบบไฟฟูาของเครื่องยนต์และสํวนประกอบตําง ๆ 
 ๓. บ ารุงรักษาเครื่องยนต์ตามวงรอบ 
 ๔. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
  ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
  ๓. งานเครื่องยนต์เบื้องต๎น 
  การสอบภาคปฏิบัติ 
 - การซํอมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 

  เพศ  ชาย 

 คุณวุฒิการศึกษา  ปวช., ปวส. สาขาวิชาชํางยนต์  

 สถานที่ท างาน   ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
  ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๓๑๓ (๒ อัตรา) 

 
ช่างไฟฟ้า 
ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ติดตั้ง ซํอม ดัดแปลง แก๎ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟูา –  
  อิเล็กทรอนิกส์ ให๎เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 ๒. ใช๎เครื่องก าเนิดไฟฟูา ควบคุมแผงสวิทซ์ไฟฟูา – อิเล็กทรอนิกส์ และงานสายไฟ 
 ๓. ชุบเคลือบผิดโลหะโดยกรรมวิธีทางเคมี – ไฟฟูา 
 ๔. ชํวยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟูา 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับงานชํางไฟฟูาภายใต๎การควบคุมของผู๎บังคับบัญชา 
 ๖. ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ทีเกี่ยวข๎อง 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
  ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. วิชาชํางไฟฟูาเบื้องต๎น 
 ๓. มาตรการประหยัดพลังงาน 
 ๔. ความปลอดภัยในการท างาน 
  การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. ทดสอบการเดินสายไฟภายในอาคารทั่วไป 
 ๒. การซํอมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา 

 เพศ  ชาย 

 คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาชํางไฟฟูา, ชํางไฟฟูาก าลัง, ชํางอิเล็กทรอนิกส์,  
  ชํางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์, ชํางอุตสาหกรรม 

  สถานที่ท างาน  ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
  ถนนประชาชื่น เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

 

    
 
 

 
 

 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๓๑๔ 

 
ช่างประณีตศิลป ์ 
ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ๑. ขึงผ๎า ลงสีพื้นไม๎ ผ๎า สังกะสี และวัสดุอ่ืน 
 ๒. กะสํวน เตรียมสี เครื่องมือและเครื่องใช๎ตําง ๆ 
 ๓. เขียนตัวหนังสือ และแผํนใส 
 ๔. ออกแบบต๎นรําง 
 ๕. เขียนแบบ ภาพทางสถิติ และภาพทางนิทรรศการ 
 ๖. เขียนตัวหนังสือและภาพด๎วยสีบนวัสดุตําง ๆ 
 ๗. แนะน าและตรวจสอบผลงาน 
 ๘. ฝึกสอนงานชํางประณีตศิลป์ 
 ๙. ใช๎และบ ารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. ความเข๎าใจในศิลปะ 
 ๓. องค์ประกอบพื้นฐานและองค์ประกอบหลักที่ใช๎ในการสร๎างสรรค์งานศิลปะ 
 ๔. การจัดภาพ 
 ๕. ทฤษฎีสี 
 ๖. การใช๎สีส าหรับการออกแบบ 

 เพศ  ชาย/หญิง  

 คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์, ออกแบบวิจิตรศิลป์,  
  ออกแบบประยุกต์ศิลป์, ออกแบบอุตสาหกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑ์,  
  มัณฑณศิลป์, สถาปัตยกรรม  

 สถานที่ท างาน  ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
  ถนนประชาชื่น เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

และขอบเขตวิชาสอบต าแหน่งพนักงานราชการ (กลุ่มงานบริการ) 
 

รหัสต าแหน่ง ๓๑๕  
 

พนักงานตัดผม  
กรมพระธรรมนูญ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผมและงานอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง 
 ๒. ท าความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เก่ียวข๎อง 
 ๓. ใช๎และบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 - ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 

  การสอบภาคปฏิบัติ มี (ณ ห๎องตัดผมกรมพระธรรมนูญ) 

 เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา  ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส.  

 สถานที่ท างาน กรมพระธรรมนูญ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ใบประกาศในการประกอบวิชาชีพชํางตัดผม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๓๑๖ 

 
พนักงานพัสดุ  
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. รับจําย เก็บรักษาหลักฐาน และท าบัญชีพัสดุ 
 ๒. เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ 
 ๓. ยกขนพัสดุ จัดระเบียบ ในการเก็บ และท าความสะอาดคลัง 
 ๔. ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพ่ือเสนอรายการสถานภาพ 
 ๕. จัดท างานรายการ หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก๎ไขให๎ทันสมัย 
 ๖. รวบรวมข๎อมูล และจัดท าสถิติการเบิกจําย รวมทั้งจัดท าแผนเพ่ือเป็นข๎อมูลในการจัดหาพัสดุ 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด บททั่วไป  
  และ หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ๎าง 
 ๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  หมวด ๑ ข๎อความทั่วไป และหมวด ๒ การซื้อหรือจ๎าง 

 เพศ  ชาย/หญิง 

 คุณวุฒิการศึกษา  ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. 

 สถานที่ท างาน  กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร  
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๓๑๗ 

 
พนักงานขับรถทุ่นแรง  
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ขับรถทํุนแรงขนาดเบา กลาง หนัก และรถกิจการอ่ืนที่มีขนาดเดียวกัน 
 ๒. ตรวจ ดูแล รักษา ปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบตามระยะเวลา และแก๎ไข 
  เหตุขัดข๎องเบื้องต๎น 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
 ๒. ความปลอดภัยในการท างาน 

  เพศ  ชาย 

 คุณวุฒิการศึกษา  ปวช., ปวส. สาขาชํางยนต์, ชํางอุตสาหกรรม, ชํางกลโรงงาน 

 สถานที่ท างาน  ศูนย์อ านวยการสร๎างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 
  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๓๑๘ 

 
พนักงานดับเพลิง  
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ประจ าสถานีดับเพลิงของหนํวยเพื่อพร๎อมปฏิบัติตามค าสั่ง 
 ๒. จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช๎ในการดับเพลิง 
 ๓. ดูแลและรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 ๔. ชํวยเหลือในการปูองกันมิให๎เกิดเพลิงไหม๎ 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับการดับเพลิง 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
  ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. สํวนกฎหมาย ส านักมาตรการปูองกันสาธารณภัย กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
    กระทรวงมหาดไทย (พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐) 
 ๓. สถาบันวิจัยความปลอดภัยในการท างาน กรมสวัสดิการคุ๎มครองแรงงาน 
  กระทรวงมหาดไทย (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน) 
 ๔. กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงาน 
  - ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม๎ 
  - การแบํงประเภทของเพลิง 
  - จิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม๎ 
  - การปูองกันแหลํงก าเนิดของการติดไฟ 
  - วิธีการดับเพลิงประเภทตําง ๆ 
  - วิธีการใช๎อุปกรณ์คุ๎มครองความปลอดภัยบุคคลที่ใช๎การดับเพลิง 
  - แผนการปูองกันระงับภัย 

 ๕. คูํมือปฏิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปูองกันและระงับอัคคีภัย 
  ในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปูองกันและระงับ 
  อัคคีภัยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒) 

 ๖. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 เพศ  ชาย 

 คุณวุฒิการศึกษา ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. 

 สถานที่ท างาน  กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 
  และพลังงานทหาร อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 



 

 
รหัสต าแหน่ง ๓๑๙ 

 
ลูกมือช่าง  
ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ปฏิบัติงานชํวยเหลือในการซํอมขั้นต๎นเกี่ยวกับงานชําง และลักษณะงานของหนํวยที่ก าหนด 
 ๒. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับงานชํางเบ็ดเตล็ดภายใต๎การควบคุมของผู๎บังคับบัญชา 
 ๓. ดูแล และบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

 ขอบเขตวิชาสอบ 
 การสอบภาควิชาการ 
 ๑. ความรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม 
  ๒. งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
 ๓. งานเครื่องยนต์เบื้องต๎น 

 การสอบภาคปฏิบัติ 
 ๑. การซํอมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 

 เพศ  ชาย 

 คุณวุฒิการศึกษา ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. สาขาชํางยนต์ 

 สถานที่ท างาน  ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
  ถนนประชาชื่น เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ผนวก ง 

ก าหนดการการสอบคัดเลือกก าลังพลของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

     ล าดับ วัน/เดือน/ปี เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
  วันจันทร์ที่ ๒๖ มี.ค.๖๑    ประชาสัมพันธ์ สลก.สป. และ inet 
๑ วันจันทร์ที่ ๙ เม.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ น.  ประกาศ - เปิดรับสมัครสอบ ทางสื่อตําง ๆ และเว็บไซต์ 
  ถึง    คัดเลือก http://opsd.mod.go.th 
  วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑     หรือเว็บไซต์ 
        https://opsd.thaijobjob.com 
        (ไมํเว๎นวันหยุดราชการ) 
๒ วันพุธที่ ๒๓ พ.ค.๖๑ ๐๙.๐๐ น.  ประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์สอบและ เว็บไซต์ 
       สถานที่สอบ http://opsd.mod.go.th 
        เว็บไซต์ 
        https://opsd.thaijobjob.com 
๓ การสอบภาควิชาการ 
  วันเสาร์ที่ ๒ มิ.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ - - ต าแหนํงพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยรังสิต 
    ๑๒.๐๐ น.    

    ๑๓.๓๐ - - ต าแหนํงนายทหารสัญญาบัตร  
    ๑๖.๓๐ น.     
  วันอาทิตย์ที่ ๓ มิ.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ - - ต าแหนํงนายทหารประทวน 

     ๑๖.๓๐ น. 
  ๔ วันพุธที่ ๒๐ มิ.ย.๖๑ ๑๖.๐๐ น.   ประกาศผลสอบรอบแรก เว็บไซต์ 

        http://opsd.mod.go.th 
        เว็บไซต์ 
        https://opsd.thaijobjob.com 
๕ การสอบภาคปฏิบัติ 
  วันเสาร์ที่ ๒๓ มิ.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ น. - ต าแหนํงนายทหารประทวน มหาวิทยาลัยรังสิต 

      

  (รหัส ๒๐๑ – ๒๒๑) 
  ยกเว๎น ๒๐๗, ๒๐๙, ๒๑๕, ๒๑๘,    
  ๒๑๙   

  วันจันทร์ที่ ๒๕ มิ.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ น. - ต าแหนํงนายทหารประทวน โรงเรียนชํางฝีมือทหาร 
        (รหัส ๒๐๙, ๒๑๘)   
      - ต าแหนํงพนักงานราชการ   

      

  (รหัส ๓๐๒, ๓๐๓, ๓๐๔, ๓๐๖,       
  ๓๐๗, ๓๐๘, ๓๑๐, ๓๑๒, ๓๑๓,   
  ๓๑๙) 

    
  



 

- ๒ - 

     ล าดับ วัน/เดือน/ปี เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
 วันจันทร์ที่ ๒๕ มิ.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ น. - ต าแหนํงนายทหารประทวน ส านักงานเลขานุการ 
   - ต าแหนํงพนักงานราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
     (รหัส ๒๑๕ และ ๓๐๑)  
 วันจันทร์ที่ ๒๕ มิ.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ น. - ต าแหนํงนายทหารประทวน โรงเรียนทหารขนสํง 
     (รหัส ๒๐๗) กรมการขนสํงทหารบก 
 วันจันทร์ที่ ๒๕ มิ.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ น. - ต าแหนํงนายทหารประทวน ส านักโยธาธิการ 
     (รหัส ๒๒๒) ส านักงานสนับสนุน 
   - ต าแหนํงพนักงานราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
     (รหัส ๓๑๑) (ประชาชื่น) 
  วันจันทร์ที่ ๒๕ มิ.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ น. - ต าแหนํงนายทหารประทวน                                                                                                                             ส านักงานแพทย์ ส านักงานสนับสนุน 
      (รหัส ๒๒๓) ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
      (ศรีสมาน) 
 วันจันทร์ที่ ๒๕ มิ.ย.๖๑ ๐๙.๐๐ น. - ต าแหนํงพนักงานราชการ กรมพระธรรมนูญ 
  

  
  (รหัส ๓๑๕) 

  ๖ วันพุธที่ ๑๑ ก.ค.๖๑ ๑๐.๐๐ น.   ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th 
       หรือเว็บไซต์ 
        https://opsd.thaijobjob.com 
๗ การทดสอบวิภาววิสัย     https://opsd.thaijobjob.com 

  วันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ค.๖๑ ๐๙.๐๐ -  นายทหารสัญญาบัตร รายงานตัว ณ ห๎องพินิตประชานาถ 
    ๑๑.๓๐ น.  นายทหารประทวน (ช้ัน ๒) ภายในศาลาวําการกลาโหม 
      พนักงานราชการ ๐๘.๐๐ น. 

        
๘ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  

  

  วันพุธที่ ๑๘ ก.ค.๖๑ ๐๗.๐๐ น.  (นายทหารสัญญาบัตร และ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 
       นายทหารประทวน) ลงทะเบียนและรายงานตัว   
       การทดสอบสถานีตําง ๆ  ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. 
       (๑) สถานีที่ ๑ ดันพื้น รับฟังค าชี้แจง ๐๗.๓๐ น. 
       (PUSH-UP) ภายใน ๒ นาท ี   
       (๒) สถานีที่ ๒ ลุกนั่ง (SIT-UP)   
       ภายใน ๒ นาท ี   
       (๓) สถานีที่ ๓ วิ่ง ระยะทาง   

 
    

 ๑,๐๐๐ เมตร 
 (เกณฑ์การทดสอบตาม ผนวก ฉ)  
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ผนวก จ 
โรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ 

 
  
 โรคหรือสภาพรํางกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไมํสามารถจะรับราชการทหารได๎ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  
 (๑) โรคหรือความผิดปกติทางตา 
  (ก) ตาข๎างหนึ่งข๎างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก๎สายตาด๎วยแวํนแล๎วการมองเห็นยังอยูํใน
ระดับต่ ากวํา  ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวํา ๑๐ องศา 
  (ข) สายตาไมํปกติ คือเมื่อรักษาและแก๎สายตาด๎วยแวํนแล๎วการมองเห็นยังอยูํในระดับ ๖/๒๔ 
หรือต่ ากวําทั้งสองข๎าง 
  (ค) สายตาสั้นมากกวํา ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกวํา ๕ ไดออปเตอร์ ทั้งสองข๎าง 
  (ง) ต๎อแก๎วตาทั้งสองข๎าง (Bilateral Cataract) 
  (จ) ต๎อหิน (Glaucoma) 
  (ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข๎าง (Optic Atrophy) 
  (ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขํุนทั้งสองข๎าง 
  (ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไมํท างาน สูญเสียอยํางถาวร (Cranial never ๓rd, ๔th,๖th) 
 (๒) โรคหรือความผิดปกติของหู 
  (ก) หูหนวกทั้งสองข๎าง ต๎องใช๎เสียงในชํวงคลื่นความถี่ ๕๐๐-๒๐๐๐ รอบ/วินาที  หรือ  
เกินกวํา ๕๕ เดซิเบล จึงจะได๎ยินทั้งสองข๎าง 
  (ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข๎าง 
  (ค) เยื่อแก๎วหูทะลุทั้งสองข๎าง 
 (๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
  (ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยํางถาวรจนอาจอันตรายร๎ายแรง 
  (ข) ลิ้นหัวใจพิการ 
  (ค) การเต๎นของหัวใจผิดปกติอยํางถาวร จนอาจเกิดอันตรายร๎ายแรง 
  (ง) โรคของกล๎ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไมํสามารถรักษาให๎หายขาดได๎และอาจเป็นอันตราย 
  (จ) หลอดเลือดแดงใหญํโปุงพอง 
  (ฉ) หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโปุงพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย 
 (๔) โรคเลือดและอวัยวะสร๎างเลือด 
  (ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร๎างเลือดผิดปกติอยํางรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
  (ข) ภาวะม๎ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไมํหายและอาจเป็นอันตราย 
 

 
 
 
 

/(๕) ... 
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 (๕) โรคของระบบหายใจ 
  (ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได๎รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย  
  (ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการท างานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได๎คํา Forced Expiratory Volume in One Second หรือ Forced 
Vital Capacity ต่ ากวําร๎อยละ ๖๐ ของคํามาตรฐานตามเกณฑ์ 
  (ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจด๎วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใสํสายวัดความดันเลือดในปอด 
  (ง) โรคถุงน้ าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได๎โดยภาพถํายรังสีทรวงอก หรือ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด 
  (จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด๎วยการ
ตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) 
 (๖) โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ 
  (ก) ไตอักเสบเรื้อรัง 
  (ข) กลุํมอาการไตพิการ(Nephrotic Syndrome) 
  (ค) ไตวายเรื้อรัง 
  (ง) ไตพองเป็นถุงน้ าแตํก าเนิด (Polycystic Kidney) 
 (๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข๎อ และกล๎ามเนื้อ 
  (ก) โรคข๎อหรือความผิดปกติของข๎อ ดังตํอไปนี้ 
  ๑) ข๎ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
  ๒) ข๎อเสื่อมเรื้อรัง (ChronicOsteoarthritis) 
  ๓) โรคข๎อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy) 
  (ข) แขน ขา มือ เท๎า นิ้ว อยํางใดอยํางหนึ่งผิดปกติดังตํอไปนี้ 
  ๑) แขน ขา มือ หรือเท๎า ด๎วน หรือพิการ ถึงแม๎วําจะรักษาด๎วยวิธีใหมํที่สุดแล๎วก็ยัง 
ใช๎การไมํได๎ 
  ๒) นิ้วหัวแมํมือด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช๎การไมํได๎ 
  ๓) นิ้วชี้ของมือด๎วนตั้งแตํข๎อปลายนิ้ว 
  ๔) นิ้วมือในมือข๎างเดียวกันตั้งแตํสองนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการจนถึง
ขั้นใช๎การไมํได๎ 
  ๕) นิ้วหัวแมํเท๎าด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการจนถึงข้ันใช๎การไมํได๎ 
  ๖) นิ้วเท๎าในเท๎าข๎างเดียวกันตั้งแตํสองนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้น
ใช๎การไมํได ๎
  ๗) นิ้วเท๎าในเท๎าแตํละข๎างตั้งแตํหนึ่งนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้น 
ใช๎การไมํได ๎
 
  ๘) นิ้วเท๎าในเท๎าข๎างใดข๎างหนึ่ง ตั้งแตํหนึ่งนิ้วขึ้นไปด๎วนจนถึงข๎อโคนนิ้ว หรือพิการถึงขั้น 
ใช๎การไมํได ๎

/(ค) ... 
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  (ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
  (ง) กระดูกสันหลังโกํง หรือคด หรือแอํน จนเห็นได๎ชัดหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
  (จ) กล๎ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให๎อวัยวะสํวน
หนึ่งสํวนใดใช๎การไมํได๎ 
 (๘) โรคของตํอมไร๎ทํอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
  (ก) ภาวะตํอมธัยรอยด์ท างานน๎อยไปอยํางถาวร 
  (ข) ภาวะตํอมพาราธัยรอยด์ท างานน๎อยไปอยํางถาวร 
  (ค) ภาวะตํอมใต๎สมองผิดปกติอยํางถาวร 
  (ง) เบาหวาน 
  (จ) ภาวะอ๎วน (Obesity) ซึ่ งมีคําดัชนีความหนาของรํางกาย (Body Mass Index)  
ตั้งแตํ ๓๕ กิโลกรัมตํอตารางเมตรขึ้นไป 
  (ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแรํธาตุ สารอาหารดุลสารน้ าอีเล็กโทรลัยท์
และกรดดําง ตลอดจนเมตะบอลิซึมอ่ืนๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 
  (ช) ภาวะตํอมไทรอยด์ท างานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 
 (๙) โรคติดเชื้อ 
  (ก) โรคเรื้อน 
  (ข) โรคเท๎าช๎าง 
  (ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมํสามารถรักษาให๎หายขาดได๎ 
 (๑๐)  โรคทางประสาทวิทยา 
   (ก) จิตเจริญลําช๎า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือ ต่ ากวํานั้น 
   (ข) ใบ๎ (Mutism) หรือพูดไมํเป็นภาษา หรือฟังภาษาไมํรู๎เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
   (ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีท าให๎มีอาการชัก (Seizures) อยํางถาวร 
   (ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท๎าชนิดถาวร 
   (จ) สมองเสื่อม (Dementia)  
   (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ท าให๎เกิดความผิดปกติอยํางมาก 
ในการเคลื่อนไหวของแขนขาอยํางถาวร 
   (ช) กล๎ามเนื้อหมดก าลังอยํางหนัก (Myasthenia Gravis) 
 (๑๑)  โรคทางจิตเวช 
   (ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
  ๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
  ๒) โรคจิตกลุํมหลงผิด (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) ... 
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ผนวก ฉ 
เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 
เกณฑ์การให๎คะแนนทดสอบทํา "ดันพื้น" (ภายใน ๒ นาที) 

ปฏิบัติได ๎ คะแนนที่ได๎ตามอายุและเพศ (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   ๑๐๐   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 

 

 

 

 



 

- ๒ - 

 

ปฏิบัติได๎ คะแนนที่ได๎ตามอายุและเพศ (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 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การให๎คะแนนทดสอบทํา "ลุกนั่ง" (ภายใน ๒ นาที) 
ปฏิบัติ

ได๎ 
คะแนนที่ได๎ตามอายุและเพศ (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 

 

 

 



 

- ๒ - 

 

ปฏิบัติได๎ คะแนนที่ได๎ตามอายุและเพศ (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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า "ว่ิง" (ระยะทาง๑,๐๐๐ เมตร) 
ปฏิบัติได้ 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       

 



 

- ๒ - 

 

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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

- ๓ - 

 
ปฎิบัติ

ได้ 
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 



 

- ๔ - 

 

ปฎิบัติ
ได้ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๕ - 

 
ปฎิบัติ

ได้ 
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 



 

- ๖ - 

 
ปฎิบัติ

ได้ 
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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

แผนที่ ไปมหาวิทยาลัยรังสิต 



 

 

  

แผนที่ ไปโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 



 

แผนที่ ไปโรงเรียนขนส่งทหารบก 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

  

 
 

 
 

 

 

 

กระทรวงกลาโหม 

กรมพระธรรมนูญ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 

สนามหลวง 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ถนน หลกัเมือง 

ส านักงาน
เลขานุการ 

แผนท่ี กระทรวงกลาโหม 
ส านักงานเลขานุการ และ กรมพระธรรมนูญ 

ถนน กัลยาณไมตรี 

7-11 

 

 ผู้ที่มากระทรวงให้ใช้ประตูด้านหลังกระทรวงบริเวณธนาคารทหารไทย สาขากระทรวงกลาโหม 



 

 

ส านักงานแพทย์ ส านักงานสนับสนุน 

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) 



 

 

 
 

แผนที่ ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านกังานปลัดกระทรวง
กลาโหม 

แผนที่ ส านักโยธาธิการ ส านักงานสนับสนุน ส านกังานปลัดกระทรวงกลาโหม 

  ส านักงานโยธาธิการ 



 

ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 
ถ.เทศบาลสงเคราะห ์

,

แผนที่ศนูย์กีฬาประชานิเวศน ์




