กำหนดกำรกำรสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔
ลำดับ
๑

๒

วัน/เดือน/ปี
วันจันทร์ที่ ๘ มี.ค.๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑ เม.ย.๖๔
ถึง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พ.ค.๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิ.ย.๖๔

เวลำ

กำรปฏิบัติ
ประชำสัมพันธ์
๐๙.๐๐ น. ประกำศ - เปิดรับสมัครสอบ
ถึง
คัดเลือก
๒๒.๐๐ น.

๐๙.๐๐ น. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและ
สถำนที่สอบ

๓
วันเสำร์ที่ ๑๑ ธ.ค.๖๔

วันอำทิตย์ที่ ๑๒ ธ.ค.๖๔

๔

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธ.ค.๖๔

๐๙.๐๐
ถึง
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๓๐
ถึง
๑๖.๓๐ น.
๐๙.๐๐
ถึง
๑๖.๓๐ น.
๑๓.๓๐
ถึง
๑๖.๓๐ น.
๑๖.๐๐ น.

กำรสอบภำควิชำกำร
- ตำแหน่งพนักงำนรำชกำร

หมำยเหตุ
สลก.สป. และ inet
ทำงสื่อต่ำง ๆ และเว็บไซต์
http://opsd.mod.go.th
หรือเว็บไซต์
https://opsd.thaijobjob.com
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
เว็บไซต์
http://opsd.mod.go.th
เว็บไซต์
https://opsd.thaijobjob.com
มหำวิทยำลัยรังสิต
หรืออำจมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้ง
ให้ทรำบในวันประกำศ
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

- ตำแหน่งนำยทหำรสัญญำบัตร
(รหัส ๑๐๑ – ๑๐๕ และ ๑๑๐)
- ตำแหน่งนำยทหำรประทวน

- ตำแหน่งนำยทหำรสัญญำบัตร
(รหัส ๑๐๖ – ๑๐๙ และ ๑๑๑ –
๑๑๔)
ประกำศผลสอบภำควิชำกำร

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

-๒ลำดับ
๕

วัน/เดือน/ปี
วันเสำร์ที่ ๘ ม.ค.๖๕

เวลำ

กำรปฏิบัติ
กำรสอบภำคปฏิบัติ
๐๙.๐๐ น. - ตำแหน่งนำยทหำรประทวน

หมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยรังสิต

- ตำแหน่งพนักงำนรำชกำร

๖

วันจันทร์ที่ ๑๐ ม.ค.๖๕

๐๙.๐๐ น. - ตำแหน่งนำยทหำรประทวน

โรงเรียนทหำรขนส่ง
กรมกำรขนส่งทหำรบก

วันจันทร์ที่ ๑๐ ม.ค.๖๕

๐๙.๐๐ น. - ตำแหน่งนำยทหำรประทวน
(รหัส ๒๐๔)

สำนักงำนแพทย์
สำนักงำนสนับสนุน
สำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

วันจันทร์ที่ ๑๐ ม.ค.๖๕

๐๙.๐๐ น. - ตำแหน่งนำยทหำรประทวน

สำนักโยธำธิกำร
สำนักงำนสนับสนุน
สำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

วันจันทร์ที่ ๑๐ ม.ค.๖๕

๐๙.๐๐ น. - ตำแหน่งพนักงำนรำชกำร

สำนักงำนสนับสนุน
สำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

วันพุธที่ ๒๖ ม.ค.๖๕
วันจันทร์ที่ ๒ ส.ค.๖๔

๑๖.๐๐ น.

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

๗
วันจันทร์ที่ ๓๑ ม.ค.๖๕
วันพุธที่ ๔ ส.ค.๖๔

ประกำศผลสอบภำคปฏิบัติ

กำรทดสอบวิภำววิสัย
๐๘.๐๐ น. นำยทหำรสัญญำบัตร
นำยทหำรประทวน
พนักงำนรำชกำร

รำยงำนตัว ณ
ห้องพินิตประชำนำถ (ชั้น ๒)
ภำยในศำลำว่ำกำรกลำโหม

-๓ลำดับ
๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

วัน/เดือน/ปี

กำรปฏิบัติ
กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย
วันศุกร์ที่ ๔ ก.พ.๖๕
๐๖.๐๐ น. (นำยทหำรสัญญำบัตร และ
วันพฤหัสบดีที่ ๕ ส.ค.๖๔
นำยทหำรประทวน)
กำรทดสอบสถำนีต่ำง ๆ
(เกณฑ์กำรทดสอบตำม ผนวก ฉ)
(๑) สถำนีที่ ๑ ดันพื้น
(PUSH-UP) ภำยใน ๒ นำที
(๒) สถำนีที่ ๒ ลุกนั่ง (SIT-UP)
ภำยใน ๒ นำที
(๓) สถำนีที่ ๓ วิ่ง ระยะทำง
๑,๐๐๐ เมตร
กำรสอบสัมภำษณ์
วันพุธที่ ๙ ก.พ.๖๕
๐๘.๓๐ น. นำยทหำรสัญญำบัตร
วันศุกร์ที่ ๖ ส.ค.๖๔
นำยทหำรประทวน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ก.พ.๖๕ ๐๘.๐๐ น. พนักงำนรำชกำร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.พ.๖๕ ๑๑.๐๐ น. ประกำศผลผู้สอบได้
เป็นบุคคลตัวจริง

วันพุธที่ ๒๓ ก.พ.๖๕

เวลำ

๐๘.๓๐ น. ผู้สอบได้เป็นบุคคลตัวจริง
รำยงำนตัว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ก.พ.๖๕ ๐๘.๐๐ น. ตรวจร่ำงกำย, ทดสอบจิตเวช

หมำยเหตุ
ศูนย์กีฬำประชำนิเวศน์

รำยงำนตัว
ณ ห้องพินิตประชำนำถ (ชั้น ๒)
ภำยในศำลำว่ำกำรกลำโหม
เว็บไซต์
http://opsd.mod.go.th
และ เว็บไซต์
https://opsd.thaijobjob.com
ห้องยุทธนำธิกำร (ชั้น ๒)
ภำยในศำลำว่ำกำรกลำโหม
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
(ชั้น ๑๐)

