ผนวก ก
ตาแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แก้ไข)
กลุ่ม
รหัสตาแหน่ง
คุณวุฒิ
DOF - ๐๖ ๑๐๖๑๑๐ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมอากาศยาน,
วิศวกรรมเครือ่ งกล

คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๘๐

เพศ
ชาย

ที่ตั้งหน่วย
ตาแหน่ง
กรุงเทพฯ นายทหารโครงสร้างอากาศยาน, วิศวกร

จานวน
๒

ผนวก ก
ตาแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (เพิ่มเติม)
กลุ่ม
DOF - ๑๔
DOF - ๑๕

รหัส
คุณวุฒิ
ตาแหน่ง
๑๒๑๑๑๐ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมไฟฟ้า,
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
๑๒๒๑๑๐ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม

เพศ

ที่ตั้งหน่วย

ตาแหน่ง

จานวน

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๘๐

ชาย

กรุงเทพฯ นายทหารไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

๑

-

ชาย

กรุงเทพฯ นายทหารโปรแกรมคอมพิวเตอร์, นายทหารซ่อมบารุง,
นายทหารประเมินผลการสงครามไซเบอร์,
นายทหารวิเคราะห์และประเมิน

๔

ผนวก ข
ต่าแหน่งข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร (แก้ไข)
กลุ่ม
รหัสต่าแหน่ง
คุณวุฒิ
NCO - ๐๙ ๓๐๒๑๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์,
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติเฉพาะเพิมเติม
-

NCO - ๑๑

๓๐๔๑๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือสาขางานเครืองกล, โลหะการ,
ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชือมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที ๑ ชั้นที ๑ ทีผ่านการรับ
ราชการทหารกองประจ่าการมาแล้ว หรือทหารหกองหนุน
ทีส่าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การฝึกวิชาทหารชั้นปีที ๓
- มีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
- มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร

NCO - ๑๔
NCO - ๑๔
NCO - ๑๔

๓๐๘๑๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี
๓๐๘๓๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี
๓๐๙๑๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่
Microsoft Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี

NCO - ๑๔

๓๐๙๑๐๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หน้าที ๑ ของ ๒ หน้า
เพศ
ชาย

ทีตั้งหน่วย
ต่าแหน่ง
กรุงเทพฯ เจ้าหน้าทีเข้ารหัส, เจ้าหน้าทีเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร, เจ้าหน้าทีแผนและก่าหนดงาน,
เจ้าหน้าทีแผนทีดิจติ อล, เจ้าหน้าทีแผนทีทางอากาศ,
เจ้าหน้าทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าทีกรรมวิธขี ้อมูล,
เจ้าหน้าทีข้อมูล, เจ้าหน้าทีข้อมูลและภาพสามมิต,ิ
เจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าทีบูรณะโปรแกรมคอมพิวเตอร์,
เจ้าหน้าทีปฏิบัติการ, เจ้าหน้าทีปฏิบัติการเครืองจักรค่านวณ,
เจ้าหน้าทีปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าทีปรับมาตรฐาน,
เจ้าหน้าทีวิเคราะห์และตรวจซ่อม, เจ้าหน้าทีสารสนเทศ, เจ้าหน้าที
ส่ารวจพิกัด, ช่างซ่อมบ่ารุง, ช่างซ่อมบ่ารุงเครือข่าย

ชาย

กรุงเทพฯ พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง

ชาย
กรุงเทพฯ เสมียนการเงิน
ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ เจ้าหน้าทีพัฒนาบุคลากร, เสมียนการเงิน, เสมียนงบประมาณ
ชาย
กรุงเทพฯ เจ้าหน้าทีแผนและโครงการ, เจ้าหน้าทีส่งเสริมการวิจยั , เสมียน
ชาย

NCO - ๑๖

มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่
Microsoft Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
๔๐๒๑๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย -

NCO - ๑๖

๔๐๒๑๐๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย -

ชาย

ชาย

ลพบุรี

เสมียน

กรุงเทพฯ เจ้าหน้าทีเบี้ยหวัดบ่าเหน็จบ่านาญ, เจ้าหน้าทีเศรษฐกรรม,
เจ้าหน้าทีแผนการสรรหา, เจ้าหน้าทีโครงการศึกษา,
เจ้าหน้าทีการข่าว, เจ้าหน้าทีการจัดและอัตรา, เจ้าหน้าทีการจ้าง,
เจ้าหน้าทีการบรรจุ, เจ้าหน้าทีการฝึก, เจ้าหน้าทีก่าลังพล,
เจ้าหน้าทีก่าลังพลนอกประจ่าการ, เจ้าหน้าทีข่าว, เจ้าหน้าทีคลัง,
เจ้าหน้าทีจัดหา, เจ้าหน้าทีนิรภัยภาคพื้น, เจ้าหน้าทีสูทกรรม,
เจ้าหน้าทีบริหารก่าลังพล, เจ้าหน้าทีบัญชีคุมและสถิต,ิ
เจ้าหน้าทีปฏิบัติการ, เจ้าหน้าทีพลาธิการ, เจ้าหน้าทีพัสดุ,
เจ้าหน้าทีพัสดุเชื้อเพลิง, เจ้าหน้าทียุทธการและการข่าว,
เจ้าหน้าทีรักษาเครืองมือ, เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย,
เจ้าหน้าทีวิเคราะห์และประเมินการสรรหา, เจ้าหน้าทีสารสนเทศ,
เจ้าหน้าทีวิจยั และพัฒนาการทดสอบ, เจ้าหน้าทีวิทยาศาสตร์,
เจ้าหน้าทีส่งก่าลังบ่ารุง, เจ้าหน้าทีสถิติและวิเคราะห์
ลพบุรี เจ้าหน้าทีก่าลังพล, เจ้าหน้าทีคลัง, เจ้าหน้าทีคลังพัสดุเชื้อเพลิง,
เจ้าหน้าทีจัดหา, เจ้าหน้าทีบัญชีคุมและสถิต,ิ เจ้าหน้าทีพัสดุ,
เจ้าหน้าทีพัสดุเชื้อเพลิง, เสมียนสัสดี

จ่านวน
๓๓

๓๓

๑๒
๑๐
๑๘
๖
๗๖

๑๗

ผนวก ข
ต่าแหน่งข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร (แก้ไข)
กลุ่ม
รหัสต่าแหน่ง
คุณวุฒิ
NCO - ๑๖ ๔๐๔๑๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติเฉพาะเพิมเติม
เป็นทหารกองหนุน ประเภทที ๑ ชั้นที ๑ สังกัด
กองทัพอากาศ ทีมีเวลารับราชการทหารในกองประจ่าการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ปลดทหารกองหนุนก่อน ๒ พฤษภาคม
๒๕๖๒) หรือ ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ ทีส่าเร็จ
การฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึก
วิชาทหารชั้นปีที ๓)

หน้าที ๒ ของ ๒ หน้า
เพศ
ชาย

ทีตั้งหน่วย
ต่าแหน่ง
กรุงเทพฯ เจ้าหน้าทีจราจร, เจ้าหน้าทีสายตรวจ,
เจ้าหน้าทีอารักขาบุคคลส่าคัญ

จ่านวน
๗

ผนวก ข
ต่าแหน่งข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร (เพิมเติม)
กลุ่ม

รหัส
คุณวุฒิ
ต่าแหน่ง
NCO - ๐๘ ๓๐๑๑๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
NCO - ๑๑ ๓๐๔๑๐๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือสาขางานเครืองกล, โลหะการ,
ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชือมโลหะ

NCO - ๑๔ ๓๐๙๓๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

คุณสมบัติเฉพาะเพิมเติม

เพศ

ทีตั้งหน่วย

-

ชาย

กรุงเทพฯ เจ้าหน้าทีวิทยาการ, ช่างโทรคมนาคม

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที ๑ ชั้นที ๑ ทีผ่านการรับ
ราชการทหารกองประจ่าการมาแล้ว หรือทหารหกองหนุน
ทีส่าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การฝึกวิชาทหารชั้นปีที ๓
- มีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
- มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร

ชาย

มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่
Microsoft Word, Excel, Powerpoint
ได้เป็นอย่างดี
NCO - ๑๖ ๔๐๒๓๑๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย -

ลพบุรี

ต่าแหน่ง

พลขับรถ

จ่านวน
๒
๑

ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ เสมียน

๑๗

ชายหรือหญิง กรุงเทพฯ เจ้าหน้าทีก่าลังพล, เจ้าหน้าทีจัดหา,
เจ้าหน้าทีประกันคุณภาพการศึกษา, เจ้าหน้าทีพัสดุ

๑๓

ผนวก ฉ
การสอบคัดเลือกรอบแรกและการประกาศผลสอบ (เพิ่มเติม)
กลุ่ม
๑๔. DOF - 14

๑๕. DOF - 15

เนื้อหาการสอบ
(๑) ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ได้แก่
- ความรู้เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์
ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจาลอง
- กลศาสตร์
- พลังงาน
- วงจรไฟฟ้า
- การบริหารจัดการระบบ
(๒) การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(๓) เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(๔) ระบบสื่อสาร
(๕) การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
(๑) ความรู้ทางด้านองค์การและระบบ
สารสนเทศ
(๒) เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
(๓) เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
(๔) โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
(๕) ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
-------------------------------------

จานวนข้อ
๖๐

คะแนน
๖๐

๖๐

๖๐

