
ลําดับ คุณวุฒิ ตําแหนง เพศ สถานที่ทํางาน จํานวน รหัสตําแหนง หมายเหตุ

๑ ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอนภาษาอังกฤษ อาจารย, ครูภาษา ช/ญ กทม. ๓ ๑๐๑๓

๒ ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการวัดผล, ทางวัดผลและประเมินผล

การศึกษา, ทางครุศาสตร, ทางศึกษาศาสตร, ทางการศึกษา

นายทหารตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ช/ญ กทม. ๑ ๑๐๒๓

๓ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทางโสตทัศน

ศึกษา, ทางครุศาสตร, ทางศึกษาศาสตร, ทางการศึกษา

นายทหารการศึกษา ช กทม. ๑ ๑๐๓๑

๔ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการวัดผล, ทางวัดผลและประเมินผล

การศึกษา, ทางครุศาสตร, ทางศึกษาศาสตร, ทางการศึกษา

นายทหารการศึกษา, นายทหารทะเบียนประวัต,ิ นายทหารวิจัยและพัฒนาการทดสอบ

, นายทหารสื่อการศึกษา

ช กทม. ๕ ๑๐๔๑

๕ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ทางสถาปตยกรรมไทย หรือในสาขาวิชา

ใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตรกรรม, ทางประติมากรรม

นายทหารการอาคาร ช/ญ กทม. ๑ ๑๐๕๓

๖ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี, 

ทางการธนาคารและการเงิน, ทางการบัญชีการเงิน, ทางการบัญชีบริหาร,               

 ทางเศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง, ทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ,                          

 ทางเศรษฐศาสตรการคลัง, ทางเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ

นายทหารตรวจสอบ ช กทม. ๑ ๑๐๖๑

๗ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร นายทหารการกสิกรรม ช/ญ กทม. ๑ ๑๐๗๓

๘ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคณิตศาสตร อาจารย ช กทม. ๑ ๑๐๘๑

๙ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นายทหารมาตรฐาน, นายทหารปฏิบัติการคอมพิวเตอร, นายทหารโปรแกรม

คอมพิวเตอร, นายทหารวิเคราะหและพัฒนาระบบ, นายทหารกรรมวิธีขอมูล,           

รองหัวหนาฝายกรรมวิธีขอมูล

ช/ญ กทม. ๙ ๑๐๙๓ คะแนนเฉลี่ย     

ไมนอยกวา ๒.๘๐

๑๐ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นายทหารทะเบียนประวัติ ช/ญ กทม. ๑ ๑๑๐๓

๑๑ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นายทหารบูรณะโปรแกรม ช กทม. ๒ ๑๑๑๑ คะแนนเฉลี่ย     

ไมนอยกวา ๒.๘๐

๑๒ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางประวัติศาสตร นายทหารบรรณสาร ช/ญ กทม. ๑ ๑๑๒๓

๑๓ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางภูมิศาสตร, ทางภูมิศาสตรและ

ภูมิศาสตรสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภูมิสารสนเทศ,                      

 ทางภูมิศาสตรสารสนเทศศาสตร

นายทหารขาวอากาศ ช/ญ กทม. ๑ ๑๑๓๓

๑๔ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมเครื่องกล นายทหารเครื่องมือกล ช/ญ กทม. ๑ ๑๑๔๓

๑๕ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมไฟฟา วิศวกร, นายทหารเทคโนโลยีอวกาศ ช/ญ กทม. ๒ ๑๑๕๓ คะแนนเฉลี่ย     

ไมนอยกวา ๒.๘๐

ผนวก ก

ตําแหนงขาราชการชั้นสัญญาบัตร

      ๑๖. ปริญญาตรี ...

กทม., กองบินตางจังหวัด และ รร.การบิน



- ๒ -

ลําดับ คุณวุฒิ ตําแหนง เพศ สถานที่ทํางาน จํานวน รหัสตําแหนง หมายเหตุ

๑๖ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกร ช กทม. ๑ ๑๑๖๑

๑๗ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม นายทหารการสุขาภิบาล ช/ญ กทม. ๑ ๑๑๗๓

กทม. ๑

สุราษฎรธานี ๑

เชียงใหม ๑

ประจวบคีรีขันธ ๑

ลพบุรี ๑

๑๙ ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร, รัฐศาสตร, บริหารรัฐกิจ, บริหารธุรกิจ หรือใน

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการศึกษา

นายทหารการฝกศึกษา, นายทหารเชื้อเพลิงภาคพื้น, นายทหารบริการสินคา ช กทม. ๓ ๑๑๙๑

๒๐ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ทางการออกแบบ,                 

ทางนิเทศศิลป

นายทหารการพิมพและจัดทําเลม ช/ญ กทม. ๑ ๑๒๐๓

๒๑ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร นายทหารสังคมสงเคราะห ช/ญ กทม. ๑ ๑๒๑๓

๒๒ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ทัศนมาตรศาสตร หรือวิทยาศาสตรสายตา นายทหารสันทัดงาน ช/ญ กทม. ๑ ๑๒๒๓

๒๓ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย นายทหารเทคนิคการแพทย ช/ญ กทม. ๑ ๑๒๓๓ มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย

๒๔ ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบําบัด นายทหารกายภาพบําบัด ช/ญ กทม. ๒ ๑๒๔๓ มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัด

๔๗

หมายเหต ุ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่จะบรรจุ โดยคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘

รวมทั้งสิ้น

๑๑๘๓

นายทหารพระธรรมนูญ๑๘ ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร

ช/ญ


	สัญญาบัตร

