




ผนวก ก
ต าแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แก้ไข)

กลุ่ม รหัสต าแหน่ง คุณวฒิุ คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จ านวน
DOF - ๐๖ ๑๐๖๑๑๐ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง ทางวศิวกรรมอากาศยาน, 

วศิวกรรมเคร่ืองกล
มีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากวา่ ๒.๘๐ ชาย กรุงเทพฯ นายทหารโครงสร้างอากาศยาน, วศิวกร ๒



ผนวก ก
ต าแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (เพิ่มเติม)

กลุ่ม รหัส
ต าแหน่ง

คุณวฒิุ คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม เพศ ที่ต้ังหน่วย ต าแหน่ง จ านวน

DOF - ๑๔ ๑๒๑๑๑๐ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง ทางวศิวกรรมไฟฟ้า, 
ทางวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ทางวศิวกรรมโทรคมนาคม

มีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากวา่ ๒.๘๐ ชาย กรุงเทพฯ นายทหารไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ๑

DOF - ๑๕ ๑๒๒๑๑๐ ปริญญาตรี ในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์, ทางวทิยาการคอมพิวเตอร์, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ชาย กรุงเทพฯ นายทหารโปรแกรมคอมพิวเตอร์, นายทหารซ่อมบ ารุง, 
นายทหารประเมินผลการสงครามไซเบอร์, 
นายทหารวเิคราะห์และประเมิน

๔



ผนวก ข
ต่าแหน่งข้าราชการต ่ากวา่ชั้นสัญญาบัตร (แก้ไข)

หน้าที  ๑ ของ ๒ หน้า

กลุ่ม รหัสต่าแหน่ง คุณวฒิุ คุณสมบัติเฉพาะเพิ มเติม เพศ ที ต้ังหน่วย ต่าแหน่ง จา่นวน
NCO - ๐๙ ๓๐๒๑๑๐ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, 

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที เข้ารหัส, เจา้หน้าที เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื อสาร, เจา้หน้าที แผนและก่าหนดงาน, 
เจา้หน้าที แผนที ดิจติอล, เจา้หน้าที แผนที ทางอากาศ,
เจา้หน้าที โปรแกรมคอมพิวเตอร์, เจา้หน้าที กรรมวธิขี้อมูล, 
เจา้หน้าที ข้อมูล, เจา้หน้าที ข้อมูลและภาพสามมิติ, 
เจา้หน้าที คอมพิวเตอร์, เจา้หน้าที บูรณะโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 
เจา้หน้าที ปฏิบัติการ, เจา้หน้าที ปฏิบัติการเครื องจกัรค่านวณ, 
เจา้หน้าที ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, เจา้หน้าที ปรับมาตรฐาน, 
เจา้หน้าที วเิคราะห์และตรวจซ่อม, เจา้หน้าที สารสนเทศ, เจา้หน้าที 
ส่ารวจพิกัด, ช่างซ่อมบ่ารุง, ช่างซ่อมบ่ารุงเครือข่าย

๓๓

NCO - ๑๑ ๓๐๔๑๑๐ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาหรือสาขางานเครื องกล, โลหะการ,
ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที  ๑ ชั้นที  ๑ ที ผ่านการรับ
ราชการทหารกองประจา่การมาแล้ว หรือทหารหกองหนุน 
ที ส่าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฏหมายวา่ด้วยการส่งเสริม
การฝึกวชิาทหารชั้นปีที  ๓
- มีใบอนุญาตขับขี รถยนต์ 
- มีส่วนสูงไม่ต ่ากวา่ ๑๖๐ เซนติเมตร

ชาย กรุงเทพฯ พลขับรถ, พลขับรถดับเพลิง ๓๓

NCO - ๑๔ ๓๐๘๑๑๐ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาหรือทางการบัญชี - ชาย กรุงเทพฯ เสมียนการเงิน ๑๒
NCO - ๑๔ ๓๐๘๓๑๐ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาหรือทางการบัญชี - ชายหรือหญงิ กรุงเทพฯ เจา้หน้าที พัฒนาบุคลากร, เสมียนการเงิน, เสมียนงบประมาณ ๑๐
NCO - ๑๔ ๓๐๙๑๑๐ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 

Microsoft Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที แผนและโครงการ, เจา้หน้าที ส่งเสริมการวจิยั, เสมียน ๑๘

NCO - ๑๔ ๓๐๙๑๐๒ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 
Microsoft Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี

ชาย ลพบุรี เสมียน ๖

NCO - ๑๖ ๔๐๒๑๑๐ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที เบี้ยหวดับ่าเหน็จบ่านาญ, เจา้หน้าที เศรษฐกรรม, 
เจา้หน้าที แผนการสรรหา, เจา้หน้าที โครงการศึกษา, 
เจา้หน้าที การข่าว, เจา้หน้าที การจดัและอัตรา, เจา้หน้าที การจา้ง, 
เจา้หน้าที การบรรจ,ุ เจา้หน้าที การฝึก, เจา้หน้าที ก่าลังพล, 
เจา้หน้าที ก่าลังพลนอกประจา่การ, เจา้หน้าที ข่าว, เจา้หน้าที คลัง, 
เจา้หน้าที จดัหา, เจา้หน้าที นิรภัยภาคพื้น, เจา้หน้าที สูทกรรม,
เจา้หน้าที บริหารก่าลังพล, เจา้หน้าที บัญชีคุมและสถิติ, 
เจา้หน้าที ปฏิบัติการ, เจา้หน้าที พลาธกิาร, เจา้หน้าที พัสดุ, 
เจา้หน้าที พัสดุเชื้อเพลิง, เจา้หน้าที ยุทธการและการข่าว, 
เจา้หน้าที รักษาเครื องมือ, เจา้หน้าที รักษาความปลอดภัย,
เจา้หน้าที วเิคราะห์และประเมินการสรรหา, เจา้หน้าที สารสนเทศ,
เจา้หน้าที วจิยัและพัฒนาการทดสอบ, เจา้หน้าที วทิยาศาสตร์, 
เจา้หน้าที ส่งก่าลังบ่ารุง,  เจา้หน้าที สถิติและวเิคราะห์

๗๖

NCO - ๑๖ ๔๐๒๑๐๒ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - ชาย ลพบุรี เจา้หน้าที ก่าลังพล, เจา้หน้าที คลัง, เจา้หน้าที คลังพัสดุเชื้อเพลิง, 
เจา้หน้าที จดัหา, เจา้หน้าที บัญชีคุมและสถิติ, เจา้หน้าที พัสดุ, 
เจา้หน้าที พัสดุเชื้อเพลิง, เสมียนสัสดี

๑๗



ผนวก ข
ต่าแหน่งข้าราชการต ่ากวา่ชั้นสัญญาบัตร (แก้ไข)

หน้าที  ๒ ของ ๒ หน้า

กลุ่ม รหัสต่าแหน่ง คุณวฒิุ คุณสมบัติเฉพาะเพิ มเติม เพศ ที ต้ังหน่วย ต่าแหน่ง จา่นวน
NCO - ๑๖ ๔๐๔๑๑๐ ประกาศนียบัตรวชิาชีพหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทหารกองหนุน ประเภทที  ๑ ชั้นที  ๑ สังกัด

กองทัพอากาศ ที มีเวลารับราชการทหารในกองประจา่การ
ไม่น้อยกวา่ ๒ ปี (ปลดทหารกองหนุนก่อน ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๒) หรือ ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ ที ส่าเร็จ
การฝึกวชิาทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการฝึก
วชิาทหารชั้นปีที  ๓)

ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที จราจร, เจา้หน้าที สายตรวจ, 
เจา้หน้าที อารักขาบุคคลส่าคัญ

๗



ผนวก ข
ต่าแหน่งข้าราชการต ่ากวา่ชั้นสัญญาบัตร (เพิ มเติม)

กลุ่ม รหัส
ต่าแหน่ง

คุณวฒิุ คุณสมบัติเฉพาะเพิ มเติม เพศ ที ต้ังหน่วย ต่าแหน่ง จา่นวน

NCO - ๐๘ ๓๐๑๑๑๐ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

- ชาย กรุงเทพฯ เจา้หน้าที วทิยาการ, ช่างโทรคมนาคม ๒

NCO - ๑๑ ๓๐๔๑๐๒ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสาขาวชิาหรือสาขางานเครื องกล, โลหะการ,
ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื อมโลหะ

- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที  ๑ ชั้นที  ๑ ที ผ่านการรับ
ราชการทหารกองประจา่การมาแล้ว หรือทหารหกองหนุน 
ที ส่าเร็จการฝึกวชิาทหารตามกฏหมายวา่ด้วยการส่งเสริม
การฝึกวชิาทหารชั้นปีที  ๓
- มีใบอนุญาตขับขี รถยนต์ 
- มีส่วนสูงไม่ต ่ากวา่ ๑๖๐ เซนติเมตร

ชาย ลพบุรี พลขับรถ ๑

NCO - ๑๔ ๓๐๙๓๑๐ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 
Microsoft Word, Excel, Powerpoint 
ได้เป็นอย่างดี

ชายหรือหญงิ กรุงเทพฯ เสมียน ๑๗

NCO - ๑๖ ๔๐๒๓๑๐ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย - ชายหรือหญงิ กรุงเทพฯ เจา้หน้าที ก่าลังพล, เจา้หน้าที จดัหา, 
เจา้หน้าที ประกันคุณภาพการศึกษา, เจา้หน้าที พัสดุ

๑๓



ผนวก ฉ 
การสอบคัดเลือกรอบแรกและการประกาศผลสอบ (เพ่ิมเติม) 

 

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

กลุ่ม เนื้อหาการสอบ จ านวนข้อ คะแนน 
๑๔.  DOF - 14 (๑)  ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ได้แก่ 

     - ความรู้เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ 
ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง 
     - กลศาสตร์ 
     - พลังงาน 
     - วงจรไฟฟ้า 
     - การบริหารจัดการระบบ 
(๒)  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
(๓)  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
(๔)  ระบบสื่อสาร 
(๕)  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 

๖๐ ๖๐ 

๑๕.  DOF - 15 (๑)  ความรู้ทางด้านองค์การและระบบ
สารสนเทศ 
(๒)  เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
(๓)  เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
(๔)  โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
(๕)  ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

๖๐ ๖๐ 


