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             โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นสถานศึกษาสังกัด สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ 
กองทัพไทย ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้สนธิสัญญา การป้องกัน
ร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ (สปอ.) โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตช่างฝีมือ ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐ และเอกชน 

          ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ ผู ้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ให้โรงเรียนช่างฝีมือทหารผลิตช่างฝีมือสาขาต่าง ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ      
ตามแผนการพัฒนาประเทศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  จึงเปิดการศึกษาภาคสมทบขึ้น โดยใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี ต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เทียบเท่าของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียน
ช่างฝีมือทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีความเท่าทันกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่  ที่ เปลี่ยนแปลง และก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  ทั้ งนี้ เพ่ือให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร                
เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้  ความช านาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย บุคลิกภาพ และ
ลักษณะทางทหาร และสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และนโยบาย Thailand ๔.๐     
สามารถน าไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นได ้โดยไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ    
 

 
                 

          โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา         
๓ ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ปัจจุบันเปิดท าการสอนตามหลักสูตร จ านวน ๗ สาขา
วิชาชีพ  คือ 
    ๒.๑  ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล (รหัสตัวอักษร  ชบ.) 
      ๒.๒  ช่างกลโรงงาน  (รหัสตัวอักษร  ชก.) 
        ๒.๓  ช่างเชื่อมโลหะ (รหัสตัวอักษร  ชล.) 
        ๒.๔  ช่างยานยนต์ (รหัสตัวอักษร  ชย.) 
         ๒.๕  ช่างไฟฟ้าก าลัง (รหัสตัวอักษร  ชฟ.) 
         ๒.๖  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสตัวอักษร  ชอ.) 
 ๒.๗  ช่างเมคคาทรอนิกส์ (รหัสตัวอักษร   -  ) 
          นักเรียนสมัครสอบโดยไม่ต้องระบุวิชาชีพ เม่ือสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารได้ จะเรียน
พื้นฐานของทุกสาขาวิชาชีพในภาคเรียนที่ ๑ เพื่อให้ทุกคนมีทักษะ และเลือกเรียนในวิชาชีพที่ตนชอบ           
ในภาคเรียนที่ ๒   

 
 
      

  ๓.๑ วิชาชีพช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านและเขียนแบบ      
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล แบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น งานบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล       
ในโรงงาน งานตรวจสอบและปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานติดตั้งเครื่องจักรกล ระบบปั๊มและท่อระบบ
เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ ประกอบติดตั้งและทดสอบสมรรถนะของเครื่องจักรกล รวมทั้งสร้างชิ้นส่วน
บางชนิดตามแบบที่ก าหนด 

๒.  การจัดการศึกษา 

๓.  การศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

๑.  กล่าวน า 



๔ 
 
            ๓.๒ วิชาชีพช่างกลโรงงาน ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับงานเครื่องมือกลทุกชนิ ดอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น งานกลึงขึ้นรูป งานกลึงเกลียว งานกลึงโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ งานกลึงด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ 
งานกัด งานไส งานเจียระไน งานเจาะ งานคว้าน งานอบชุบ งานวัดละเอียด งานเครื่องมือกล ในการผลิตชิ้นส่วน
ของเครื่องจักรกล งานแม่แบบส าหรับงานผลิตต่าง ๆ ตามแบบที่ก าหนด รวมทั้งงานวิเคราะห์หาสาเหตุ
ข้อบกพร่อง และการช ารุดเสียหายของเครื่องจักรกล 
           ๓.๓ วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ งานเชื่อม
โลหะด้วยแก๊ส งานตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส งานเชื่อมประสาน งานเชื่อมโลหะต่าง ๆ ด้วยเครื่องเชื่อม
อัตโนมัติ งานเชื่อม งานเชื่อมมิก งานเชื่อมพลาสติก งานโลหะแผ่น งานระบบท่อ ภายในอาคาร งานติดตั้งเครื่อง
สุขภัณฑ์ งานเชื่อมท่อแรงดัน งานผลิตโครงสร้างเหล็ก งานประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยโลหะประเภทต่าง ๆ งาน
ตรวจสอบแนวเชื่อมงานทดสอบแนวเชื่อม งานบัดกรีแข็ง งานอบชุบโลหะ งานโครงสร้างอะลูมิเนียม รวมทั้งงาน
เชื่อมและ        ตัดใต้น้ า 
 ๓.๔ วิชาชีพช่างยานยนต์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล ระบบส่งก าลังรถยนต์ เครื่องล่างรถยนต์ ไฟฟ้ารถยนต ์ระบบปรับอากาศใน
รถยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก จักรยานยนต์ งานเคาะตัวถังและงานสีรถยนต์ งานกู้ซ่อม การขับขี่ยานยนต์ และ    
การบ ารุงรักษารถยนต์ทุกระบบตามคู่มือ 
 ๓.๕ วิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานพ้ืนฐานช่างไฟฟ้าก าลัง งานไฟฟ้า
ภายในอาคาร งานไฟฟ้าภายนอกอาคาร ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตรวจซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรไฟฟ้า งานซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและส านักงาน เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง งานซ่อมบ ารุงรักษาและทดสอบมอเตอร์
ไฟฟ้า งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตรวจและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 
งานเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ               
 ๓.๖ วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจซ่อม ปรับแต่ง ติดตั้ง   
ตลอดจนบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ งานสื่อสารโทรคมนาคม งานระบบภาพ ระบบเสียง  
งานโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบวีดีทัศน์ งานคอมพิวเตอร์ 
งานแบบติดตั้ง และทดสอบงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 ๓.๗ วิชาชีพช่างเมคคาทรอนิกส์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการหลักการท างานและสามารถ
ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพเมคคาทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อาทิเช่น    
การเขียนแบบ อ่านแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม ปรับแปรรูปงานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น งานติดตั้ง
และทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลไฟฟ้า งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ งานควบคุมระบบ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การบริการซ่อมบ ารุงรักษาเบื้องต้นในงานเมคคาทรอนิกส์ 

                          
      

  นักเรียนช่างฝีมือทหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคสมทบ เป็นประเภทไป – กลับ 
โดยก าหนดวันและเวลาเรียนใน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลา
เพ่ือความเหมาะสม) 
 
 
 
 
 

๔.  เวลาเรียน 



๕ 
 

 
 
 

          ๕.๑ ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
          ๕.๒ เป็นชายโสด หรือหญิงโสด อายุไม่เกิน ๒๒ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๔๒) ส าหรับบุคคลทั่วไป 
ส่วนข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ อายุไม่เกิน ๒๕ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๙) ทั้งนี้ต้องมีหนังสือ
รับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร มาแสดง 
         ๕.๓ มีสัญชาติไทย 
         ๕.๔ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
          ๕.๕ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากสถานศึกษาอ่ืน 
          ๕.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องค าพิพากษาโทษจ าคุก เว้นแต่
ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

  ๕.๗ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีประวัติคดีอาญา ข้อหา
เกี่ยวกับยาเสพติด 

 
   
                   

         ๖.๑ สมัครทางอินเทอร์เน็ต (เพียงทางเดียวเท่านั้น) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
 ๖.๑.๑ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร (www.mtts.ac.th) เลือก “สมัครสอบ” 

 ๖.๑.๒ อ่านคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละประเภทให้รอบคอบก่อนท าการสมัคร 
 ๖.๑.๓ เลือกประเภทการสมัครซึ่งมี ๓ ประเภทคือ 

  ๖.๑.๓.๑ สมัครทั้งสองภาค ค่าสมัคร ๘๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๕๐ บาท รวม 
๘๕๐ บาท 
  ๖.๑.๓.๒ สมัครภาคปกติ ค่าสมัคร ๔๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๕๐ บาท รวม     
๔๕๐ บาท 

  ๖.๑.๓.๓ สมัครภาคสมทบ  ค่าสมัคร ๔๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๕๐ บาท รวม 
๔๕๐ บาท 

 ๖.๑.๔ กรอกรายละเอียดในหน้าสมัครสอบให้ครบทุกช่อง 
 ๖.๑.๕ พิมพ์ใบสมัครไปท าการช าระเงินค่าสมัคร (สามารถช าระเงินค่าสมัครได้ไม่เกิน           
วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔) ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 ๖.๑.๖ ตรวจสอบสถานะการช าระเงินที่เว็บไซต์ ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร (www.mtts.ac.th)   
ในหน้าสมัครสอบ 
 

๕.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๖.  การสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 
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๖ 
 
 ๖.๑.๗ เมื่อตรวจสอบสถานะภาพการช าระเงินผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบได้
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ 
 ๖.๑.๘ น าบัตรประจ าตัวสอบ พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ (ผู้สมัคร
ต้องมีหลักฐานทั้งสองอย่าง หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ) 
 
หมายเหตุ  ๑. ข้อสอบที่ใช้ จะใช้ปัญหาสอบชุดเดียวกัน และสอบวัน เวลา เดียวกัน ในวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. พร้อมกัน ทุกภาค 
 ๒. ระเบียบการไม่มีจ าหน่าย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
www.mtts.ac.th ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
          ๖.๒  กรณีลืม หรือท าบัตรสอบหายให้ผู้สมัครติดต่อ กองอ านวยการ ณ สถานที่สอบ 
  

            
 
 

   ๗.๑.  สอบภาควิชาการ 
   ๗.๑.๑  วิชาที่สอบคัดเลือก มีการสอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ภายในขอบเขตของหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ   
ในวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
จังหวัดปทุมธานี ลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๗.๑.๑.๑ วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม    ๑๐๐  คะแนน 
   ๗.๑.๑.๒ วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม    ๑๐๐  คะแนน 
  ๗.๑.๑.๓ วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม    ๑๐๐  คะแนน 
   ๗.๑.๑.๔ วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม       ๕๐ คะแนน 
    ๗.๑.๑.๕ วิชาสังคมศึกษา  คะแนนเต็ม       ๕๐ คะแนน  

             รวม   ๔๐๐ คะแนน 
   ๗.๑.๒ การปฏิบัติในการสอบ และข้อห้ามต่าง ๆ 

            ๗.๑.๒.๑ ผู้สมัครสอบไม่ต้องน าเครื่องเขียนมา โดยทางโรงเรียนช่างฝีมือทหาร      
จะเตรียม ดินสอด า ขนาด ๒ บี ขึ้นไป และยางลบดินสอ ไว้ให้ เพ่ือใช้ในการสอบ และไม่อนุญาตให้น ากระดาษ
ทด หรือกระดาษร่าง โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ อ่ืนๆ เข้าไปในห้องสอบ 
                  ๗.๑.๒.๒ ให้ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา ๑๑.๓๐ น. เพ่ือตรวจสอบ ผังห้องสอบ
และท่ีนั่งสอบ รวมทั้งรอฟังค าสั่งหรือค าชี้แจงอ่ืน ๆ จากกรรมการ 
                  ๗.๑.๒.๓  ถ้าไปถึงสถานที่สอบสายเกินเวลาเริ่มสอบ จะต้องพบกรรมการ
อ านวยการก่อน ถ้าสายเกิน ๓๐ นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
                  ๗.๑.๒.๔  ผู้สมัครสอบจะต้อง น าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัว
ประชาชนติดตัวมาทุกครั้ง ที่เข้าสอบมิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ                  
    ๗.๑.๒.๕  ผู้สมัครสอบจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ 
รวมทั้ง การสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายด้วย                    
       ๗.๑.๒.๖  ให้ผู้สมัครสอบรอ ณ บริเวณหน้าห้องสอบ เพ่ือรอฟังค าสั่งกรรมการ 
                   ๗.๑.๒.๗  เมื่อเข้าห้องสอบแล้วให้นั่งตามหมายเลขประจ าตัวสอบที่ก าหนด  

๗.  การสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบ 
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๗ 
 
                   ๗.๑.๒.๘ วางบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนไว้มุมโต๊ะด้านขวา 
                   ๗.๑.๒.๙  นั่งกอดอกฟังค าสั่งกรรมการ 
                   ๗.๑.๒.๑๐ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ยกมือสอบถามกรรมการ 
                   ๗.๑.๒.๑๑ ต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ 
                   ๗.๑.๒.๑๒ ห้ามน าเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าห้องสอบ นอกจากเครื่องเขียนที่
ก าหนด 
                   ๗.๑.๒.๑๓ ห้ามเปิดปัญหาสอบจนกว่าจะได้รับค าสั่งจากกรรมการ 
    ๗.๑.๒.๑๔ ห้ามขีดเขียนหรือท าเครื่องหมายใด ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ใน          
ใบตอบปัญหาสอบ 
                   ๗.๑.๒.๑๕ ห้ามพูดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ 
                   ๗.๑.๒.๑๖ ห้ามเคลื่อนย้ายหรือเลื่อนโต๊ะสอบ 
                 ๗.๑.๒.๑๗ ห้ามลุกจากที่นั่งสอบถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ 
                   ๗.๑.๒.๑๘ ห้ามเอียงตัว เหลียวหลัง เคาะโต๊ะ ส่งสัญญาณ หรือกระท าการใด ๆ 
อันส่อจะทุจริตในการสอบ 
                   ๗.๑.๒.๑๙ ห้ามน าใบตอบปัญหาสอบและปัญหาสอบออกจากห้องสอบ 
                   ๗.๑.๒.๒๐ เมื่อจะส่งใบตอบปัญหาสอบ ให้ยกมือแจ้งกรรมการ เพ่ือเก็บใบตอบ
ปัญหาสอบ และปัญหาสอบ แล้วนั่งรอจนกว่าจะหมดเวลาสอบ 
                   ๗.๑.๒.๒๑ เมื่อได้รับค าสั่งให้ออกจากห้องสอบ ให้ออกจากห้องสอบและลงจาก
อาคาร 
 ๗.๒ การประกาศผลสอบภาควิชาการ ประกาศผลผ่านเว็บไซต์ www.mtts.ac.th โดยประกาศ
เรียงตามล าดับหมายเลขประจ าตัวสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ที่สอบผ่าน          
ภาควิชาการ ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ เพ่ือทราบก าหนดการตรวจร่างกาย การสอบพลศึกษา และการสอบ
สัมภาษณ์  
 ๗.๓ การตรวจร่างกาย การสอบพลศึกษา และการสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านภาควิชาการ 
รายงานตัวพร้อมจ่ายเงินค่าตรวจร่างกาย จ านวน ๑,๐๑๐.- บาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๗.๐๐ ถึง ๐๘.๐๐ น. และตรวจเลือด ปัสสาวะ เอกซเรย์ ตรวจร่างกาย เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.           
ณ กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. อาคารแผนก
ช่างยานยนต์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (หลักเกณฑ์การตรวจร่างกาย ผนวก ก) ส าหรับการสอบพลศึกษา            
จะด าเนินการในวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. (เตรียมชุดกีฬามาด้วย) (รายละเอียด
การสอบพลศึกษา ตามผนวก ข) 
หมายเหตุ : - ผู้สมัครที่ผ่านการสอบภาควิชาการแล้ว ขาดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ให้ถือว่าผู้สมัครสอบ        
          สละสิทธิ์ 
 ๗.๔ การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย  

   ๗.๔.๑ จะประกาศผลสอบเรียงตามล าดับหมายเลขประจ าตัวสอบ วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยประกาศผลสอบผ่านเว็บไซต์ www.mtts.ac.th  

 

http://www.mtts.ac.th/
http://www.mtts.ac.th/


๘ 
 
     ๗.๔.๒  ผู้สอบได้และผู้สอบได้ส ารองน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชน     
ไปแสดง และลงชื่อรับทราบต่อคณะกรรมการในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พร้อมรับ
เอกสารในการมอบตัวลงทะเบียนและฟังค าชี้แจง ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เวลา ๐๙.๓๐ น. หากพ้นก าหนด    
ถือว่าสละสิทธิ์ (หากผู้ที่สอบได้หรือผู้ที่สอบได้ส ารองไปด าเนินการด้วยตนเองไม่ได้ ให้ผู้แทนหรือผู้ปกครองน าบัตร
ประจ าตัวสอบไปด าเนินการแทนได้)  
  ๗.๔.๓  ผู้ที่สอบได้ส ารองจะประกาศผลเรียงตามล าดับคะแนน หากมีบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์     
จะเรียกบุคคลส ารองตามล าดับที่ประกาศไว้เข้าทดแทนตามล าดับ โดยให้ฟังผลการเรียกเพ่ือมาแทนผู้สละสิทธิ์             
ในวันจันทร์ที ่๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
 
  ๗.๕ สถานที่สอบ (ผนวก ค) 

   ๗.๕.๑  การสอบภาควิชาการ     สอบที ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 
  ๗.๕.๒  การตรวจร่างกาย         ตรวจที่อาคารกองแพทย ์โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 

             ๗.๕.๓  การสอบสัมภาษณ์        สอบที่อาคารแผนกช่างยานยนต์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  
 

 
 

  
 ก าหนดการมอบตัวลงทะเบียนเรียน วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 
๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร บุคคลส ารองมอบตัวลงทะเบียนเรียน วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา 
๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  
 
 
 
          ๙.๑ บัตรประจ าตัวสอบ        
   ๙.๒ รูปถ่ายของผู้สมัครไม่ต้องน ามาประกอบหลักฐาน เนื่องจากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร           
จะด าเนินการให้หลังจากมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนแล้ว 
         ๙.๓ ระเบียนแสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตัวจริง พร้อมส าเนาจ านวน ๔ ชุด 
          ๙.๔ ทะเบียนบ้านของผู้สมัครฉบับตัวจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๓ ชุด 
        ๙.๕ ผู้ที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา  
หมายเหตุ:- หลักฐานไม่พร้อม ผู้สมัครไม่มาตามก าหนด “ถือว่าสละสิทธิ์” และนักเรียนทุกคนต้องมีบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองมาด้วย  
 
 

               
 

            
  ๑๐.๑ ผู้หมดสิทธิ์ในการสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร คือ 
                     - ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๕  
 
 

๘.  การมอบตัวลงทะเบียน  

๑๐. การหมดสิทธิ์สอบ 

๙. หลักฐานประกอบการมอบตัวลงทะเบียน  
 



๙ 
 
 ๑๐.๒ ผู้หมดสิทธิ์ ในการสอบคัดเลือก คือ 
                ๑๐.๒.๑ ผู้ที่ทุจริตและ/หรือ ส่อเจตนาทุจริตในเวลาสอบ 
 ๑๐.๒.๒ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ ดังนี้ 
                  ๑๐.๒.๒.๑ เข้าสอบช้ากว่าก าหนดเวลาที่เริ่มต้นสอบ เกิน ๓๐ นาที หมดสิทธิ์เข้าห้องสอบ 
                  ๑๐.๒.๒.๒ ห้ามน าเอกสาร อุปกรณ์การค านวณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้า ห้องสอบ 
                     ๑๐.๒.๒.๓ ห้ามเขียนชื่อ หรือท าเครื่องหมายอ่ืนใดลงในปัญหาสอบ 
                     ๑๐.๒.๒.๔ ห้ามเปิดปัญหาสอบจนกว่าจะได้รับค าสั่ง 
    ๑๐.๒.๒.๕ ห้ามพูดคุย หรือปรึกษา หากสงสัยให้ยกมือถามกรรมการเท่านั้น 
    ๑๐.๒.๒.๖ ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่คณะกรรมการคุมสอบก าหนด 
                    ๑๐.๒.๒.๗ ห้ามน าปัญหาสอบออกนอกห้องสอบ 
           ๑๐.๓ ผู้หมดสิทธิ์ในการมอบตัวลงทะเบียนเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร คือ 
              ๑๐.๓.๑ ผู้ซึ่งปรากฏภายหลังว่าต้องหมดสิทธิ์ตามข้อ  ๑๐.๑  หรือ ๑๐.๒ 
      ๑๐.๓.๒ ผู้ที่ไม่ไป มอบตัวลงทะเบียน ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
         ๑๐.๔ การหมดสิทธิ์ภายหลังเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารแล้ว คือการที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
สามารถตรวจสอบและพบว่ามีการด าเนินการทางทุจริตหรือร่วมด าเนินการทางทุจริตในการเข้าเป็นนักเรียน
ช่างฝีมือทหาร ทุกกรณี หรือให้หลักฐาน เอกสารอันเป็นเท็จ 
 

 
 

  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีโครงการสร้างเสริมพฤติกรรม ให้กับนักเรียนใหม่ เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย นักเรียนจะต้องเข้าร่วมโครงการนี้ทุกคน โดยให้มารายงานตัวที่โรงเรียน
ช่างฝีมือทหาร ในวันพุธที ่๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.   
 

 
                      

 การศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายขั้นต้น โดยประมาณ ดังต่อไปนี้ 
               ชั้นปีที่  ๑ ภาคต้น       ประมาณ           ๓๘,๖๓๐.- บาท 
                            ภาคปลาย        ประมาณ     ๔,๖๙๐.-  บาท 
     ชั้นปีที่  ๒   ภาคต้น    ประมาณ     ๔,๖๙๐.-  บาท 

                                           ภาคปลาย    ประมาณ  ๔,๖๙๐.- บาท 
      ชั้นปีที่   ๓   ภาคต้น       ประมาณ       ๖,๑๙๐.- บาท 

      ภาคปลาย           ประมาณ         ๔,๖๙๐.- บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. การรายงานตัวเข้าโครงการสร้างเสริมพฤติกรรมนักเรียนใหม่ 

๑๒.  ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 



๑๐ 
 
 

 

           
  

 นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เป็นนักเรียนประเภท ไป – กลับ มีสิทธิและเงื่อนไขระหว่าง
ศึกษาและเมื่อส าเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ๑๓.๑ ระหว่างเข้ารับการศึกษา 
 ๑๓.๑.๑  เข้ารับการศึกษา ๓ ปี เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น.  ถึง 
๑๖.๓๐ น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเพ่ือความเหมาะสม) 
        ๑๓.๑.๒  เสียค่าใช้จ่ายเองตลอดหลักสูตร  
        ๑๓.๑.๓  มีเรียนและฝึกวิชาทหาร (รด.) ในวันเสาร์ เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.      
โดยต้องผ่านการสอบคัดเลือกจากโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง 
    ๑๓.๑.๔  มีการดูแลรักษาพยาบาลให้แก่นักเรียนตลอดหลักสูตร 
     ๑๓.๑.๕  มีประกันชีวิต หากเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล 
   ๑๓.๒ เมื่อส าเร็จการศึกษา 
         ๑๓.๒.๑  เมื่อส าเร็จการศึกษาไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ 
     ๑๓.๒.๒  จะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
     ๑๓.๒.๓  สามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอ่ืน ๆ ได้ 
     ๑๓.๒.๔  ไม่บรรจุเป็นทหาร เว้นแต่ทางราชการมีความต้องการ 
 
 

 
          

  
 นักเรียนช่างฝีมือทหารภาคสมทบ เมื่อส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สามารถ             
ที่จะประกอบอาชีพได้ดังนี้ 
 ๑๔.๑  รับราชการ (ตามข้อ ๑๓.๒.๔ หรือสอบเข้ารับราชการตามส่วนราชการต่าง ๆ) 
   ๑๔.๒  ท างานตามโรงงาน บริษัท ห้างร้าน ในภาคเอกชน หรือองค์การต่าง ๆ ในรัฐวิสาหกิจ 
  ๑๔.๓  ประกอบอาชีพส่วนตัวตามสาขาวิชาชีพที่ส าเร็จการศึกษา 
 

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

 
 

๑๓. สิทธิและเงื่อนไขของการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 
 

๑๔. แนวทางการประกอบอาชีพ 



๑๑ 
 

ผนวก ก 
เกณฑ์การตรวจร่างกายบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ 

----------------------------------------------- 
๑. ความสมบูรณ์ของร่างกาย  จะต้องมีขนาดของร่างกายตามอายุไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้     
        

อายุ 
(ปี) 

ชาย หญิง 
ส่วนสูง 

ไม่ต่ ากว่า  
(เซนติเมตร) 

น้ าหนัก 
ไมต่่ ากว่า  
(กิโลกรัม) 

ส่วนสูง 
ไม่ต่ ากว่า  

(เซนติเมตร) 

น้ าหนัก 
ไม่ต่ ากว่า  
(กิโลกรัม) 

๑๕ ๑๕๐ ๓๗ ๑๔๖.๕ ๓๖.๕ 
๑๖ ๑๕๕ ๔๐ ๑๔๗ ๓๘ 
๑๗ ๑๕๘ ๔๓ ๑๔๗.๕ ๓๙ 
๑๘ ๑๕๙ ๔๕ ๑๔๘ ๔๐ 

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๒ เกณฑ์อ้างอิง น้ าหนัก ส่วนสูง 

 
๒. ร่างกายทั่วไป                       
    ๒.๑ มีความสมส่วนของร่างกาย และร่างกายไม่ผิดรูปจนดูน่าเกลียด                                     
    ๒.๒ แขน ขา และอวัยวะส าหรับเคลื่อนไหว ต้องใช้ได้คล่องแคล่ว การเคลื่อนไหวของร่างกายดี    
    ๒.๓ อวัยวะภายใน และภายนอก ต้องปกติ สมบูรณ์ เช่น หัวใจ และปอดดี    
๓. ตา                                                                      
    ๓.๑ ต้องอยู่ในลักษณะปกติท้ังสองข้าง                                             
    ๓.๒ ไม่ใส่แว่น ไม่บอดสี อ่านสีส าคัญ ๓ สี แดง เขียว เหลือง ได้      
๔. หู คอ จมูก                                                             
    ๔.๑ ต้องอยู่ในลักษณะปกติ (ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรัง และโตมากไม่ผ่าน)           
    ๔.๒ การได้ยินเสียงของหูเป็นปกติ                       
    ๔.๓ ต้องพูดชัด เพดานจมูกไม่โหว่                                              
    ๔.๔ เยื่อหูไม่ทะลุ และอักเสบเรื้อรัง 
๕. ระบบจิตประสาท                                  
    ๕.๑ โรคจิต (Psychosis)                         
    ๕.๒ ปัญญาอ่อน (Mental deficiency)                
    ๕.๓ ใบ้ (Aphasia)                              
    ๕.๔ อัมพาต หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ                
๖. ความดันโลหิต ไม่สูงกว่า ๑๔๐ มิลิมิเตอร์ปรอทซิสโตลิต และไม่สูงกว่า ๙๐ มิลิมิเตอร์ปรอท 
    ไดแลสโตลิต หรือต่ ากว่า ๙๐/๖๐ มม. ของปรอท             
       
 



๑๒ 
 
๗. ผิวหนัง                                                                
    ๗.๑ โรคผิวหนังทุกชนิด ซึ่งเป็นเรื้อรังยากต่อการรักษา หรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้อื่น        
    ๗.๒ แผลเป็น ปาน รอยสัก หรือซีสต์ (Cyst) ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่เป็นมากจนแลดูน่าเกลียด 
๘. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค  
    ๘.๑ ผลการตรวจปัสสาวะไม่พบน้ าตาล และไข่ขาว          
    ๘.๒ ผลการตรวจปัสสาวะ ไม่พบยาเสพติด  
    ๘.๓ กามโรคที่ปรากฎอย่างหนึ่งอย่างใด 
    ๘.๔ อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of Testis) 
    ๘.๕ ถุงน้ าท่ีลูกอัณฑะ (Hydrocele)                                     
๙. ฟัน     
    ๙.๑ ฟันยาวผิดปกติ (ฟันเขยินไม่ผ่าน)                   
    ๙.๒ มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างจนแลดูน่าเกลียด       
    ๙.๓ ไม่มีโรคเหงือกอักเสบ                        
    ๙.๔ ฟันผุต้องอุดให้เรียบร้อย                       
    ๙.๕ ฟันที่ถอนต้องใส่ให้เรียบร้อย                    
๑๐. โรคเอดส์ (AIDS)  
๑๑. โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
      เห็นว่าไม่สมควรรับเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 
 

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

ค าแนะน าส าคัญ  ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการทุกราย 
  ๑. ต้องมารับการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ทรวงอก และการตรวจร่างกาย ในวันที่       
๒๒ และ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ โดยสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ แต่ไม่ควรรับประทานเครื่องดื่ม          
ชูก าลังและยาแก้ไอ และยาอ่ืน ๆ ทุกชนิด (หลังเที่ยงคืนจนถึงตรวจร่างกายเสร็จ) เพราะอาจจะก่อให้เกิด      
ความผิดปกติทางหัวใจ หลอดเลือด และปัสสาวะได้ อีกท้ังควรพักผ่อนให้เพียงพอ 
  ๒. ถ้ามฟีันผุ ต้องไปรับการอุดฟันให้เรียบร้อยก่อนวันที่มารับการตรวจร่างกาย 
  ๓. ถ้ามีขี้หูตัน ต้องไปรับการดูดขี้หูให้เรียบร้อยก่อนวันที่มารับการตรวจร่างกาย 
  ๔. สามารถตรวจตาบอดสีได้ด้วยตนเองที่ http://www.mtts.ac.th/MDSite/article0.html  

 
ถ้าท่านไม่มารับการตรวจในวันที่ ๒๒ และ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ จะถือว่าท่าน “สละสิทธิ์” 

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ผนวก ข 
การสอบพลศึกษา 

----------------------------------------- 
 การสอบพลศึกษา จะทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย จ านวน ๓ สถานี ประกอบด้วย ดันพ้ืน ลุกนั่ง     
ใน ๒ นาที และวิ่ง ๘๐๐ เมตร การให้คะแนนคิดเป็นร้อยละจากจ านวนครั้ง หรือจ านวนนาทีที่ใช้เวลาปฏิบัติ           
ที่ผู้สมัครสอบสามารถท าได้ ตามตาราง ดังนี้ 
 

เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้สมัครเป็น นชท. ภาคสมทบ (ชาย/หญิง) 

 
ตารางคะแนน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ชาย) 

ท่าดันพ้ืน (๒ นาที) 
ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 
๒๒ ๑๐๐ ๑๖ ๗๐ ๑๐ ๔๐ ๔ ๑๐ 
๒๑ ๙๕ ๑๕ ๖๕ ๙ ๓๕ ๓ ๕ 
๒๐ ๙๐ ๑๔ ๖๐ ๘ ๓๐ ๒ ๐ 
๑๙ ๘๕ ๑๓ ๕๕ ๗ ๒๕ ๑ ๐ 

๑๘ ๘๐ ๑๒ ๕๐ ๖ ๒๐   
๑๗ ๗๕ ๑๑ ๔๕ ๕ ๑๕   

 
ท่าลุกนั่ง (๒ นาท ี) 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 
๓๔ ๑๐๐ ๒๕ ๗๓ ๑๖ ๔๖ ๗ ๑๙ 
๓๓ ๙๗ ๒๕ ๗๐ ๑๕ ๔๓ ๖ ๑๖ 
๓๒ ๙๔ ๒๓ ๖๗ ๑๔ ๔๐ ๕ ๑๓ 
๓๑ ๙๑ ๒๒ ๖๔ ๑๓ ๓๗ ๔ ๑๐ 
๓๐ ๘๘ ๒๑ ๖๑ ๑๒ ๓๔ ๓ ๗ 
๒๙ ๘๕ ๒๐ ๕๘ ๑๑ ๓๑ ๒ ๔ 
๒๘ ๘๒ ๑๙ ๕๕ ๑๐ ๒๘ ๑ ๑ 
๒๗ ๗๙ ๑๘ ๕๒ ๙ ๒๕   
๒๖ ๗๖ ๑๗ ๔๙ ๘ ๒๒  

 
 

 
 
 
 
 

การทดสอบ  ชาย   หญิง คะแนน 

 จ านวน /
ระยะทาง 

 ภายในเวลา จ านวน /ระยะ ภายในเวลา  
ดันพื้น ๒๒ ครั้ง   ๒ นาท ี ๑๕ ครั้ง  ๒ นาท ี ๑๐๐ 

ลุก - นั่ง ๓๔ ครั้ง   ๒ นาท ี ๒๕ ครั้ง  ๒ นาท ี ๑๐๐ 

วิ่ง ๘๐๐ เมตร  ๓ นาท ี ๑๕ 
วินาท ี 

๘๐๐ เมตร  ๔ นาท ี ๑๐๐ 



๑๔ 
 

วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
 

หมายเหตุ : หากใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๓ นาท ี๔๙ วินาที ขึ้นไป ไม่ม ีคะแนน 
 

ตารางคะแนน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (หญิง) 
ท่าดันพ้ืน (๒ นาที) 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 
๑๕ ๑๐๐ ๑๑ ๗๒ ๗ ๔๔ ๓ ๑๖ 
๑๔ ๙๓ ๑๐ ๖๕ ๖ ๓๗ ๒ ๙ 
๑๓ ๘๖ ๙ ๕๘ ๕ ๓๐ ๑ ๒ 
๑๒ ๗๙ ๘ ๕๑ ๔ ๒๓   

 
ท่าลุกนั่ง (๒ นาท ี) 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 
๒๕ ๑๐๐ ๑๘ ๗๒ ๑๑ ๔๔ ๔ ๑๖ 
๒๔ ๙๖ ๑๗ ๖๘ ๑๐ ๔๐ ๓ ๑๒ 
๒๓ ๙๒ ๑๖ ๖๔ ๙ ๓๖ ๒ ๘ 
๒๒ ๘๘ ๑๕ ๖๐ ๘ ๓๒ ๑ ๔ 
๒๑ ๘๔ ๑๔ ๕๖ ๗ ๒๘ ๐ ๐ 
๒๐ ๘๐ ๑๓ ๕๒ ๖ ๒๔   
๑๙ ๗๖ ๑๒ ๔๘ ๕ ๒๐   

เวลา  
คะแนน 

เวลา  
คะแนน 

เวลา 

คะแนน 

เวลา  
คะแนน 

นาที/
วินาที 

นาที/
วินาที 

นาที/
วินาที 

นาที/
วินาที 

๓.๑๕ ๑๐๐ ๓.๒๔ ๗๓ ๓.๓๓ ๔๖ ๓.๔๒ ๑๙ 

๓.๑๖ ๙๗ ๓.๒๕ ๗๐ ๓.๓๔ ๔๓ ๓.๔๓ ๑๖ 

๓.๑๗ ๙๔ ๓.๒๖ ๖๗ ๓.๓๕ ๔๐ ๓.๔๔ ๑๓ 

๓.๑๘ ๙๑ ๓.๒๗ ๖๔ ๓.๓๖ ๓๗ ๓.๔๕ ๑๐ 

๓.๑๙ ๘๘ ๓.๒๘ ๖๑ ๓.๓๗ ๓๔ ๓.๔๖ ๗ 

๓.๒๐ ๘๕ ๓.๒๙ ๕๘ ๓.๓๘ ๓๑ ๓.๔๗ ๔ 

๓.๒๑ ๘๒ ๓.๓๐ ๕๕ ๓.๓๙ ๒๘ ๓.๔๘ ๑ 

๓.๒๒ ๗๙ ๓.๓๑ ๕๒ ๓.๔๐ ๒๕ ๓.๔๙ ๐ 

๓.๒๓ ๗๖ ๓.๓๒ ๔๙ ๓.๔๑ ๒๒   



๑๕ 

         
วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร 

 
หมายเหตุ : หากใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๔ นาท ี๓๔ วินาทีขึ้นไป ไม่ม ีคะแนน 

 
หมายเหตุ - เกณฑ์การตัดสิน ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่า ผ่าน      

     ( ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คะแนน จากคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน ) 
- การสอบพลศึกษา สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา และตรวจร่างกาย ให้เตรียมชุดกีฬามาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  
คะแนน 

เวลา  
คะแนน 

เวลา  
คะแนน 

เวลา  
คะแนน 

นาที/
วินาที 

นาที/
วินาที 

นาที/
วินาที 

นาที/
วินาที 

๔.๐๐ ๑๐๐ ๔.๐๙ ๗๓ ๔.๑๘ ๔๖ ๔.๒๗ ๑๙ 

๔.๐๑ ๙๗ ๔.๑๐ ๗๐ ๔.๑๙ ๔๓ ๔.๒๘ ๑๖ 

๔.๐๒ ๙๔ ๔.๑๑ ๖๗ ๔.๒๐ ๔๐ ๔.๒๙ ๑๓ 

๔.๐๓ ๙๑ ๔.๑๒ ๖๔ ๔.๒๑ ๓๗ ๔.๓๐ ๑๐ 

๔.๐๔ ๘๘ ๔.๑๓ ๖๑ ๔.๒๒ ๓๔ ๔.๓๑ ๗ 

๔.๐๕ ๘๕ ๔.๑๔ ๕๘ ๔.๒๓ ๓๑ ๔.๓๒ ๔ 

๔.๐๖ ๘๒ ๔.๑๕ ๕๕ ๔.๒๔ ๒๘ ๔.๓๓ ๑ 

๔.๐๗ ๗๙ ๔.๑๖ ๕๒ ๔.๒๕ ๒๕ ๔.๓๔ ๐ 

๔.๐๘ ๗๖ ๔.๑๗ ๔๙ ๔.๒๖ ๒๒   



๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.รถโดยสารประจ าทาง :  เข้าถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 หมายเลข 29 (หัวล าโพง – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) 
 หมายเลข 39 (อนุสาวรีย์ชัย – ตลาดไท) 
 หมายเลข 510 (อนุสาวรีย์ชัย – เมืองทองธานี) 
2. รถตู ้
 - อนุเสาวรีย์ชัย – ธรรมศาสตร์ 
  จุดจอดรับ – ส่ง 
  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ : ป้ายจอดรถโดยสาร ใต้ทางขึ้นรถไฟฟ้า BTS ฝั่งภัตตาคารพงหลี 
  ศูนย์รังสิต : ลานจอดรถตรงข้ามอาคารส านักงานอธิการบดี 
  - BTS หมอชิต – ธรรมศาสตร์ 
  จุดจอดรับ – ส่ง 
  BTS หมอชิต : สถานีรถไฟฟ้า BTS ฝั่งลานจอดรถ 
  ศูนย์รังสิต : ป้ายรถเมล์ข้างตึกกิจกรรม (เลยวงเวียน) 
 - ฟิวเจอร์ปาร์ค – ธรรมศาสตร์ 
  จุดจอดรับ – ส่ง 
  ฟิวเจอร์พาร์ค : จอดบริเวณลานจอดรถตู้ ห้างฯ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ช่องจอดท่ี 16   
  ศูนย์รังสิต : ลานจอดรถตรงข้ามอาคารส านักงานอธิการบดี (ที่เดียวกับคิวรถตู้ไปอนุเสาวรีย์ฯ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ค 
แผนที่สังเขป สถานที่สอบ 

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

 

สถ
าน

ทีส่
อบ
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รง

เรี
ยน

ช่า
งฝี

มือ
ทห

าร
ทห

าร
 



๑๗ 
 

 
1. รถโดยสารประจ าทาง : เข้าถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 หมายเลข 29 (หัวล าโพง – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) 
 หมายเลข 39 (อนุสาวรีย์ชัย – ตลาดไท) 
 หมายเลข 510 (อนุสาวรีย์ชัย – เมืองทองธานี) 
2. รถตู ้
 - อนุเสาวรีย์ชัย – ธรรมศาสตร์ 
  จุดจอดรับ – ส่ง 
  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ : ป้ายจอดรถโดยสาร ใต้ทางขึ้นรถไฟฟ้า BTS ฝั่งภัตตาคารพงหลี 
  ศูนย์รังสิต : ลานจอดรถตรงข้ามอาคารส านักงานอธิการบดี 
  - BTS หมอชิต – ธรรมศาสตร์ 
  จุดจอดรับ – ส่ง 
  BTS หมอชิต : สถานีรถไฟฟ้า BTS ฝั่งลานจอดรถ 
  ศูนย์รังสิต : ป้ายรถเมล์ข้างตึกกิจกรรม (เลยวงเวียน) 
 - ฟิวเจอร์ปาร์ค – ธรรมศาสตร์ 
  จุดจอดรับ – ส่ง 
  ฟิวเจอร์พาร์ค : จอดบริเวณลานจอดรถตู้ ห้างฯ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ช่องจอดท่ี 16   
  ศูนย์รังสิต : ลานจอดรถตรงข้ามอาคารส านักงานอธิการบดี (ที่เดียวกับคิวรถตู้ไปอนุเสาวรีย์ฯ) 

 
*************************** 

 

 


