
ก าหนดการทดสอบวิภาววิสัย 
การสอบคัดเลือกก าลังพลของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องพินิตประชานาถ และห้องยุทธนาธิการ (ชั้น ๒) ภายในศาลาว่าการกลาโหม 

------------------------------------------------ 

 ต าแหน่ง นายทหารสัญญาบัตร (รหัส ๑๐๑ – ๑๑๑), นายทหารประทวน (รหัส ๒๐๑ – ๒๒๓) และ
พนักงานราชการ (รหัส ๓๐๑ – ๓๑๙) 

๐๘๐๐ รายงานตัว และลงทะเบียน ณ บริเวณโถงหน้าห้องยุทธนาธิการ (ช้ัน ๒) 
๐๘๕๐ เข้าห้องสอบ รับฟังค าช้ีแจงจากคณะกรรมการ 
๐๙๐๐ เริ่มท าการทดสอบวิภาววิสัย  
๐๙๔๕ เสร็จส้ินการทดสอบวิภาววิสัย 

หมายเหตุ 

 - ผู้สมัครสอบจะต้องเตรียม “บัตรประจ าตัวสอบ” และ “บัตรประจ าตัวประชาชน” หรือ  
  บัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ท่ีมีรูปถ่ายท่ียังไม่หมดอายุ (ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง ฯลฯ)  
  ไว้ให้กรรมการควบคุมการสอบตรวจ 
 -  ผู้เข้าสอบต้องเตรียม ดินสอ 2B และ ยางลบมาด้วย 
 - การแต่งกาย  ชุดสุภาพ ดังนี้  

 สุภาพสตรี สวมเส้ือเช้ิต กระโปรงแบบสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้ามีสายรัดส้น 
 สุภาพบุรุษ สวมเส้ือเช้ิต กางเกงขายาว โดยสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น 

       ท้ังนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการทดสอบแต่งกายไม่สุภาพ เช่น ใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ 
                 และรองเท้าไม่มีสายรัดส้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 - หลีกเล่ียงการน ารถยนต์ส่วนตัวเข้ามาจอดในกระทรวงกลาโหม เนื่องจากพื้นท่ีส าหรับจอดรถยนต์มีจ านวนจ ากัด 
 

------------------------------------------------ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

การสอบคัดเลือกก าลังพลของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ในวันพธุที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 

  
๐๖๐๐ – ๐๗๐๐ ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รายงานตัว  (หากมารายงานตัวช้ากว่าเวลา ๐๗๓๐ น. 

ถือว่าหมดสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) 
๐๗๐๐  รับฟังค าช้ีแจง - เริ่มทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย :  ประกอบด้วย ๓ สถานี ดังนี้ 
     สถานีดันพื้น ๒ นาที 
     สถานีลุกนั่ง ๒ นาที 
     สถานีวิ่ง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร  
     เกณฑ์การทดสอบตามเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com/   
การแต่งกาย                        ผู้เข้ารับการทดสอบแต่งกายชุดกีฬา (เส้ือยืดสีขาว กางเกงวอร์มสีเข้ม รองเท้าผ้าใบ)  

เอกสารที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเตรียม ดังนี้ 
           - ผู้สมัครสอบจะต้องเตรียม “บัตรประจ าตัวสอบ” และ “บัตรประจ าตัวประชาชน”   
    หรือ บัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ท่ีมีรูปถ่ายท่ียังไม่หมดอายุ  
    (ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง ฯลฯ) ไว้ให้กรรมการควบคุมการสอบตรวจ 
                    -  ใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจสุขภาพประจ าปีปัจจุบัน 

ตรวจสอบท่าท่ีใช้ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสถานีดันพื้น และสถานีลุกนั่งท่ีถูกต้องได้ท่ี  
เว็บไซต์ http://opp.mod.go.th/pt/ptphone.aspx 

 

 
 

http://opp.mod.go.th/pt/ptphone.aspx 

 

 

http://opp.mod.go.th/pt/ptphone.aspx


 
ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 

การสอบคัดเลือกก าลังพลของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ ห้องพินิตประชานาถ (ชั้น ๒) ภายในศาลาว่าการกลาโหม  
------------------------------------------------ 

ต าแหน่ง นายทหารสัญญาบัตร (รหัส ๑๐๑ – ๑๑๑) 
๐๘๐๐ รายงานตัว และลงทะเบียน ณ บริเวณโถงหน้าห้องยุทธนาธิการ (ช้ัน ๒) 
๐๘๓๐ เริ่มท าการสอบสัมภาษณ์  
๑๐๓๐ คณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลคะแนน 

ต าแหน่ง นายทหารประทวน (รหัส ๒๐๑ – ๒๒๓) 
๑๒๐๐ รายงานตัว และลงทะเบียน ณ บริเวณโถงหน้าห้องยุทธนาธิการ (ช้ัน ๒) 
๑๒๓๐ เริ่มท าการสอบสัมภาษณ์  
๑๕๐๐ คณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลคะแนน 

หมายเหตุ 

 - ผู้สมัครสอบจะต้องเตรียม “บัตรประจ าตัวสอบ” และ “บัตรประจ าตัวประชาชน” หรือ  
  บัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ท่ีมีรูปถ่ายท่ียังไม่หมดอายุ (ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง ฯลฯ)  
  ไว้ให้กรรมการควบคุมการสอบตรวจ 
 - การแต่งกาย  ชุดสุภาพ ดังนี้  

 สุภาพสตรี สวมเส้ือเช้ิต กระโปรงแบบสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้ามีสายรัดส้น 
 สุภาพบุรุษ สวมเส้ือเช้ิต กางเกงขายาว โดยสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น 

       ท้ังนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการทดสอบแต่งกายไม่สุภาพ เช่น ใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ 
                 และรองเท้าไม่มีสายรัดส้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 - หลีกเล่ียงการน ารถยนต์ส่วนตัวเข้ามาจอดในกระทรวงกลาโหม เนื่องจากพื้นท่ีส าหรับจอดรถยนต์มีจ านวนจ ากัด 
 

------------------------------------------------ 
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กรมพระธรรมนูญ 

กระทรวงกลาโหม 

ศาลหลักเมือง 7-11 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

สนามหลวง 

แผนที่กระทรวงกลาโหม 
 

ผู้เข้ารับการทดสอบวิภาววิสัย และการสอบสัมภาษณ์ให้ใช ้

ประตูด้านหลังกระทรวงกลาโหม ด้านข้างธนาคารทหารไทย 
 



 

 

 

 

 

 

แผนที่ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 

ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 

ถ.เทศบาลสงเคราะห์ 
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