
กลุมสอบที่ ๑ วิศวกรรมศาสตร

คุณวุฒิปริญญาตรี  

ในสาขา - ทาง

101 นายทหารสงกําลังสายสื่อสาร ศคบ.บชร.3 4400 ร.อ. 531100200054 ๑ ช. ส. วศ.บ. สาขา วิศวกรรมไฟฟา พ.ล.

102 นายทหารฝายการสื่อสาร รพศ.5 0200 ร.ท. 53030100017 ๑ ช. ส. วศ.บ. สาขา วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร, ช.ม.

 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

ปริญญาโท/ปริญญาเอก 

สาขา วิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมการผลิต,

เทคโนโลยีการผลิต,

ประจําแผนกกระสุนที่ 2 วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟา,

รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

ประจําแผนกแผนและวิศวกรรม วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟา,

รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ. วิศวกรรมโลหการ

107 น.ยานยนต ศพม. 0600 ร.อ. 502801000044 ๑ ช. ขส. วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมยานยนต ก.ท.

 น.การเคลื่อนยาย มทบ.31 2640 ร.อ. 530100000252 ๑ ช. ขส. ” น.ว.

นคย.มทบ.43 2640 ร.อ. 540500000268 ๑ ช. ขส. ” น.ศ.

 

เพศ เหลา
จังหวัด

หมายเหตุ

103 อจ.สกศ.รร.จปร. 2701 พ.ต. 511400100370

ลําดับตําแหนง ตําแหนง
ชกท.

อัตรา เลขที่ตําแหนง จํานวน

- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ 80 คะแนน, ภาษาไทย 60 คะแนน, ความรูทั่วไป 60 คะแนน)

- สอบวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน  (เขียนแบบวิศวกรรม 78 คะแนน,  กลศาสตรกรรม 78 คะแนน, วัสดุวิศวกรรม 72 คะแนน 

  และ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 72 คะแนน)

ช. สพ. ก.ท.

106 7421 ร.อ. 502500100238 ๑

ช. สพ. ก.ท.

105 4514 ร.อ. 502500100206 ๑

ผนวก ก
บัญชีตําแหนงเปดสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน  ทหารกองหนุน เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําปงบประมาณ ๒๕64

ช. สพ. ก.ท.

104 ประจําแผนกจัดการ กผค.ศอ.สพ.ทบ. 4010 ร.อ. 502500100085 ๑

๑ ช. สบ. น.ย.



คุณวุฒิปริญญาตรี

ในสาขา - ทาง

นายทหารชางสรรพาวุธ

มว.ซอมบํารุงสรรพาวุธ สวนหนา

รอย.ชบร. ยุทโธปกรณที่ 2

พัน.ชบร.22 บชร.2

109 ประจํา ศป. 2548 ร.อ. 511700000711 ๑ ช. ป. ” ล.บ.

110 ประจําแผนก สบร.รร.จปร. 7130 ร.อ. 511400400102 ๑ ช. ช. วิศวกรรมโยธา น.ย.

วศ.บ. สาขา วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมกอสราง,

ทล.บ. สาขา การจัดการงานกอสราง

วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมยานยนต,

วิศวกรรมขนสง

น.ยานยนต มทบ.29 0600 ร.อ. 520700000276 ๑ ช. ขส. ” ส.น.

ลําดับตําแหนง
ตําแหนง

ชกท.
อัตรา เลขที่ตําแหนง จํานวน เพศ เหลา

จังหวัด
หมายเหตุ

108 4808 ร.ท. 521202200085 ๑ ช. สพ.

112 น.ยานยนต มทบ.28 0600 ร.อ. 520600000247

วศ.บ. สาขา วิศวกรรมเครื่องกล น.ม.

111 ประจําแผนก  สน.รร.ร.ศร. 4010 ร.อ. 511503000078 ๑

๑ ช. ขส. ล.ย.

ช. ร. ป.ข.
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กลุมสอบที่ ๒ วิทยาศาสตร ประเภท ก

- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน, ความรูทั่วไป  ๖๐ คะแนน)

- สอบวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ๕๐ ขอ ๓๐0 คะแนน (ฟสิกส ๔๘ คะแนน, เคมี ๔๘ คะแนน, คณิตศาสตรและสถิติ ๑๒๐ คะแนน, คอมพิวเตอรพื้นฐาน ๘๔ คะแนน )

คุณวุฒิปริญญาตรี 

 ในสาขา - ทาง

213 นายทหารโปรแกรม ศทส.สส. 2405 ร.อ. 502600101216 ๑ ช. ส. วท.บ. สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร ก.ท.

วศ.บ. สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร

วท.บ. สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร

215 นายทหารวิเคราะหระบบ รร.จปร. 2404 พ.ต. 511400000275 ๑ ช. ส. วิศวกรรมคอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร น.ย.  

ประจําแผนกประเมินผลและสถิติ คณิตศาสตร, สถิติศาสตร

รร.การบิน ทบ. สถิติประยุกต, สถิต-ิคณิตศาสตร

217 ประจําแผนก กอ.วพม. 2501 ร.อ. 5028030000049 1 ช.   พ. วิทยาการคอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ ก.ท.

เพศ เหลา
จังหวัด

หมายเหตุ

214 ผช.นายทหารกรรมวิธีขอมูล ขกท. 2401 พ.ต. 503000000273 1

ลําดับตําแหนง ตําแหนง
ชกท.

อัตรา เลขที่ตําแหนง จํานวน

ช. ขว. ก.ท.

216 6400 พ.ต. 511809100045 ๑ ช. สบ. ล.บ.
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กลุมสอบที่ ๓ วิทยาศาสตร ประเภท ข

- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน, ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน)

- สอบวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน (ฟสิกส ๖๖ คะแนน, เคมี ๙๖ คะแนน, ชีววิทยา ๑๐๒ คะแนน, คณิตศาสตรและสถิติ ๓๖ คะแนน)

 

คุณวุฒิปริญญาตรี  

ในสาขา - ทาง

นายทหารวิทยาศาสตรรังสี วท.บ. สาขา รังสีเทคนิค

แผนกเวชศาสตรนิวเคลียร กรส.รพ.รร.6 (ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค)

นายทหารปฏิบัติการรังสี

รพ.คายกฤษณสีวะรา

นายทหารปฏิบัติการรังสี 

รพ.คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช              

นายทหารปฏิบัติการรังสี

รพ.คายพอขุนผาเมือง

นายทหารหองปฏิบัติการแพทย วท.บ. สาขา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

กศก.รพ.รร.๖ (ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจ

และทรวงอก)

นายทหารหองปฏิบัติการแพทย

กศก.รพ.รร.๖

นายทหารกายภาพบําบัด รพ.อ.ป.ร. วท.บ. สาขา กายภาพบําบัด

  (ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด)

เพศ เหลา
จังหวัด

หมายเหตุ

318 3196 พ.ต. 502200002161 1 ช./ญ.

ลําดับตําแหนง ตําแหนง
ชกท.

อัตรา เลขที่ตําแหนง จํานวน

พ. ก.ท.

  3308 พ.ต. 520703000047 1 ช./ญ. พ. ” ส.น.

  3308 พ.ต. 520513000047 1 ช./ญ. พ. ” ร.อ.

 3304 พ.ต. 530910000047 1 ช./ญ. พ. ” พ.ช.

319 3314 ร.อ. 502200002043 1 ช. พ. ก.ท.

3314 ร.อ. 502200002042 1 ช. พ. ” ก.ท.

320 3418 ร.อ. 510217000818 1 ช. พ. ล.บ.
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ลําดับ ตําแหนง ชกท. อัตรา จํานวน เหลา คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ

ตําแหนง ในสาขา - ทาง

อจ.แผนกวิชาสัตวแพทย 

กศ.รร.กส.กส.ทบ. 

นายทหารสัตวแพทย พัน.สต.กส.ทบ. 3200 ร.อ. 530313000009 1  ช. กส. ” ช.ม.

หน.ชุดสัตวแพทย รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๒ 3200 ร.ท. 520122200091 1 ช. กส. ” น.ม.

หน.ชุดสัตวแพทย มว.พัฒนา ๒

รอย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๔

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, 

สัตวบาล

ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขา เคมี 

และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี) หรือครุศาสตรบัณฑิต(เคมี) 

หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต(เคมี) 

หรือการศึกษาบัณฑิต (เคมี)

324 ประจําแผนก สวพท. 6302 ร.อ. 502900000071 1 ช. พ. วิทยาศาสตรการแพทย ก.ท.

เลขที่ตําแหนง เพศ

321 3200 พ.ต. 510118000089 1 ช. กส. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต น.ย.

3200 ร.ท. 540203100091 1 ช. กส. ” ส.ข.

322 หน.ชุดสัตวแพทย มว.พัฒนาที่ ๑ 3200 ร.ท. 510517200091 1 ช. กส. ร.บ.  

323 อจ.สกศ.รร.จปร. 2701 พ.ต. 511400100161 1 ช./ญ. สบ. น.ย.
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กลุมสอบที่ ๔ ศิลปศาสตร

- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน,  ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน)

- สอบวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน (กฎหมายทั่วไป ๗๘ คะแนน, สังคมศาสตร ๗๘ คะแนน,  รัฐศาสตร ๗๒ คะแนน, เศรษฐศาสตร ๗๒ คะแนน)

ลําดับ ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหนง จํานวน เพศ เหลา คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ

ตําแหนง ในสาขา - ทาง

425 เจาหนาที่กํากับเวที กจสท.สส. ๘๕๑๑ ร.อ. 502600001737 ๑ ช. ส. นศ.บ. สาขา การสื่อสารมวลชน ก.ท.

บรรณรักษศาสตร, วารสารศาสตร,

การบริหารการศึกษา, หองสมุดโรงเรียน, 

มัธยมศึกษา (หองสมุดโรงเรียน),

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (หองสมุดโรงเรียน)

427 นปจว.รอย.ปจว.พัน.ปจว. 9305 ร.ท. 511913600061 1 ช. สบ. นศ.บ. สาขา การโฆษณา,  ล.บ.

การหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพ

หัวหนาชุด ปจว.มว.ปจว. รอย.ปจว.๑ 9305 ร.ท. 511913200097 1 ช. สบ. ” ก.ท.

หน.ชุดวิทยุและเสียง 

มว.ปจว. รอย.ปจว.๔

หน.ชุดวิเคราะหและกําหนดแนวโฆษณา 

มว.ปจว.รอย.ปจว.1

ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขา ภาษาอังกฤษ

หรือ การสอนภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดีอังกฤษ

หรือภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หรือการแปล

และลามภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงคเฉพาะ หรือภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

 และตองสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี

ดานภาษาอังกฤษ สาขาใดสาขาหนึ่งตามขางตน

ช. สบ. ป.ข.

ตําแหนง

426 บรรณารักษ รร.กสร.ศสร. ๒๑๔๖ ร.อ. 510402100427 ๑

428 9306 ร.ท. 511913200084

5522 ร.ท. 511913500141 1

1 ช. สบ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ก.ท.

ช. สบ. ” น.ศ.

ช./ญ. สบ. น.ย.429 อจ.สกศ.รร.จปร. ๒๗๐๑ พ.ต. 511400100141 ๑
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ลําดับ ชกท. อัตรา เลขที่ตําแหนง จํานวน เพศ เหลา คุณวุฒิปริญญาตรี จังหวัด หมายเหตุ

ตําแหนง ในสาขา - ทาง

นายทหารสังคมสงเคราะห 

รพ.คายจักรพงษ

นายทหารสังคมสงเคราะห 

รพ.คายเทพสตรีศรีสุนทร

431 ประจําแผนก ยก.ทบ. 2162 พ.ต. 500600000373 1 ช. สบ. ความสัมพันธระหวางประเทศ ก.ท.

ประจําแผนก รพ.อ.ป.ร.  ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, มนุษยศาสตร, 

แผนกธุรการและกําลังพล สังคมศาสตร,รัฐศาสตร, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 

รัฐประศาสนศาสตร , การเลขานุการ, 

การจัดการสํานักงาน, การบริหารการศึกษา

ตําแหนง

430 3606 พ.ต. 510115000007 1 ช. พ. สล.บ. สาขา สังคมสงเคราะหศาสตร ป.จ.

3606 ร.อ. 540509000005 1

ช.   พ. ล.บ.

ช. พ. ” น.ศ.

432 2260 ร.อ. 510217000032 1
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- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ 80 คะแนน, ภาษาไทย 60 คะแนน, ความรูทั่วไป 60 คะแนน)

- สอบวิชาพื้นฐานนิติศาสตร ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน (ความรูเบื้องตนกฎหมายทั่วไป ๖๐ คะแนน, กฎหมายอาญา ๖๐ คะแนน, กฎหมายแพงและพาณิชย ๖๐ คะแนน,

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ๖๐ คะแนน, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ๖๐ คะแนน)

คุณวุฒิปริญญาตรี 

 ในสาขา - ทาง

533 ผช.นสวส.มทบ.31 ๙๓๒๒ พ.ต. 530100000155 1 ช. สห. น.บ. สาขา นิติศาสตร น.ว.

534 นธช.มทบ.๒๕ ๘๑๐๓ พ.ต. 521000000191 ๑ ช./ญ. ธน. น.บ. สาขา นิติศาสตร ส.ร.

นธช.มทบ.๒๘ ๘๑๐๓ พ.ต. 520600000192 ๑ ช./ญ. ธน. ” ล.ย.

นธช.มทบ.๓๓ ๘๑๐๓ พ.ต. 530300000196 ๑ ช./ญ. ธน. ” ช.ม.

นธช.มทบ.๓๘ ๘๑๐๓ พ.ต. 531000000189 ๑ ช./ญ. ธน. ” น.น.

นธช.มทบ.๔๖ ๘๑๐๓ พ.ต. 540600000188 ๑ ช./ญ. ธน. ” ป.น.

ลําดับตําแหนง ตําแหนง
ชกท.

อัตรา เลขที่ตําแหนง จํานวน เพศ เหลา
จังหวัด

หมายเหตุ
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กลุมสอบที่ ๕ นิติศาสตร



กลุมสอบที่ ๖ การเงินการบัญชี

- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ  ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน , ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน)

- สอบวิชาพื้นฐานการเงิน/การบัญชี ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน (การเงิน/การบัญชี ๑๕๐ คะแนน, บัญชีราชการและวิชาที่เกี่ยวของกับงบประมาณ ๑๕๐ คะแนน)

คุณวุฒิปริญญาตรี  

ในสาขา - ทาง

ผช.นายทหารการเงิน การบัญชี, การบัญชีทั่วไป, การสอบบัญชี,

การบัญชีตนทุน,  การตนทุน, การเงิน,

การเงินและการธนาคาร, ระบบสารสนเทศทาง

การบัญชี, การเงินการธนาคาร, การเงินและการบัญชี, 

รพ.คายสุรศักดิ์มนตรี การบัญชีและการเงิน,  บัญชีการเงิน

นายทหารบัญชี มทบ.๓๔ ๖๑๐๑ ร.อ. 530600000150 1 ช. กง. ” พ.ย.

นายทหารรับจายเงิน มทบ.๓๙ ๖๒๐๑ ร.อ. 530700000180 1 ช. กง. ” พ.ล.

ผช.นายทหารการเงิน รร.ช.กช. ๖๑๐๐ ร.อ. 510702000039 1 ช. กง. ” ร.บ.

นายทหารควบคุมการเบิกจาย สง.ปรมน.ทบ. ๖๓๐๑ ร.อ. 504300000019 1 ช. กง. ” ก.ท.

ผช.ฝกง.บชร.๑ ๖๓๐๑ ร.อ. 511000000144 1 ช. กง. ” ช.บ.

นายทหารรับจายเงิน มทบ.๑๙ ๖๒๐๑ ร.อ. 510500000156 1 ช. กง. ” ส.ก.

นายทหารรับจายเงิน มทบ.๑๓ ๖๒๐๑ ร.อ. 510200000164 1 ช. กง. ” ล.บ.

นายทหารควบคุมการเบิกจาย มทบ.๑๑ ๖๓๐๑ ร.อ. 503500000252 1 ช. กง. ” ก.ท.

นายทหารรับจายเงิน มทบ.๔๖ ๖๒๐๑ ร.อ. 540600000155 1 ช. กง. ” ป.น.

นายทหารรับจายเงิน มทบ.๔๔ ๖๒๐๑ ร.อ. 540300000156 1 ช. กง. ” ช.พ.

นายทหารบัญชี มทบ.๑๕ ๖๑๐๑ ร.อ. 510400000148 1 ช. กง. ” พ.บ.

ลําดับตําแหนง ตําแหนง
ชกท.

อัตรา เลขที่ตําแหนง จํานวน เพศ

635 ๖๑๐๐ ร.อ. 530202000009 1 ช. กง. ล.ป.

เหลา
จังหวัด

หมายเหตุ
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คุณวุฒิปริญญาตรี 

 ในสาขา - ทาง

การบัญชี, การบัญชีทั่วไป, การสอบบัญชี, 

การบัญชีตนทุน,  การตนทุน, การเงิน, การเงินและ

การธนาคาร, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, 

 การเงินการธนาคาร, การเงินและการบัญชี, 

การบัญชีและการเงิน,  บัญชีการเงิน

นายทหารบัญชี พล.พัฒนา ๔ ๖๑๐๑ ร.อ. 540201000114 1 ช. กง. ” ส.ข.

นายทหารรับจายเงิน มทบ.๑๘ ๖๒๐๑ ร.อ. 510600000125 1 ช. กง. ” ส.บ.

นายทหารควบคุมการเบิกจาย มทบ.๑๔ ๖๓๐๑ ร.อ. 510300000159 1 ช. กง. ” ช.บ.

นายทหารควบคุมการเบิกจาย พล.ม.๑ ๖๓๐๑ ร.อ. 530901000131 1 ช. กง. ” พ.ช.

นายทหารรับจายเงิน มทบ.๓๕ ๖๒๐๑ ร.อ. 530800000158 1 ช. กง. ” อ.ต.

นายทหารควบคุมการเบิกจาย กร.ทบ. ๖๓๐๑ ร.อ. 500800000053 1 ช. กง. ” ก.ท.

นายทหารรับจายเงิน มทบ.๑๑ ๖๒๐๑ ร.อ. 503500000254 1 ช. กง. ” ก.ท.

การบัญชี, การบัญชีทั่วไป, การสอบบัญชี, 

การบัญชีตนทุน,  การตนทุน, การเงิน, การเงินและ

การธนาคาร, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,  

การเงินการธนาคาร, การเงินและการบัญชี, 

การบัญชีและการเงิน,  บัญชีการเงิน

 ผช.นายทหารบัญชี สส. ๖๑๐๑ ร.อ. 502600000399 1 ช/ญ. กง. ” ก.ท.

637 นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. 6110 ร.อ. 501700000149 1 ช./ญ. กง. บัญชี, พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร ก.ท.

638 ประจําแผนก สปช.ทบ. ๖๑๐๑ ร.อ. 500900000317 1 ช. กง บัญชี, บัญชีตนทุน, บัญชีการเงิน, การบัญชี ก.ท.

639 ประจําแผนกควบคุมภายใน กปช.สพ.ทบ. 6302 ร.อ. 502500000302 1 ช./ญ สพ. การบัญชี, การเงินและการธนาคาร ก.ท.

ลําดับตําแหนง ตําแหนง
ชกท.

อัตรา เลขที่ตําแหนง จํานวน

635 นายทหารบัญชี มทบ.๔๖ ๖๑๐๑ ร.อ. 540600000149 1 ช. กง.

เพศ เหลา
จังหวัด

หมายเหตุ

636 นายทหารการเงิน ทภ.๓ ๖๑๐๐ ร.อ. 530701000468

ป.น.

1 ช/ญ. กง. พ.ล.
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กลุมสอบที่ ๗ ศาสนศาสตร

-  สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน, ภาษาไทย ๖๐ คะแนน, ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน)

-  สอบวิชาพื้นฐานพุทธศาสนา ๕๐ขอ ๓๐๐ คะแนน

คุณวุฒิปริญญาตรี 

 ในสาขา - ทาง

 - เปรียญธรรม ๙ ประโยค

 - พุทธศาสตรบัณฑิต และเปรียญธรรม  

   4 ประโยค ขึ้นไป

 - ศาสนศาสตรบัณฑิต และเปรียญธรรม  

   4 ประโยค ขึ้นไป

อศจ.ร.5 ๕๓๑๐ ร.อ. 540204000091 ๑ ช. สบ. ” ส.ข.

ผช.อศจ.มทบ.39 ๕๓๑๐ ร.อ. 530700000244 ๑ ช. สบ. ” พ.ล.

ผช.อศจ.มทบ.41 ๕๓๑๐ ร.อ. 540100000239 ๑ ช. สบ. ” น.ศ.

ลําดับตําแหนง ตําแหนง
ชกท.

อัตรา เลขที่ตําแหนง จํานวน เพศ เหลา
จังหวัด

หมายเหตุ

740 ผช.อศจ.มทบ.14 5310 ร.อ. 510300000226 1 ช. สบ. ช.บ.
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กลุมสอบที่ 8  ความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร

- สอบวิชาพื้นฐาน ๕๐ ขอ ๒๐๐ คะแนน (ภาษาอังกฤษ ๘๐ คะแนน,ภาษาไทย ๖๐ คะแนน,ความรูทั่วไป ๖๐ คะแนน)

- สอบวิชาพื้นฐาน ความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร ๕๐ ขอ ๓๐๐ คะแนน (วิทยาการคอมพิวเตอร 9๐ คะแนน ความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร ๒1๐ คะแนน)X

คุณวุฒิปริญญาตรี  

ในสาขา - ทาง

ปริญญาโทหรือปริญญาเอก

สาขา การรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร

และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

หรือวิทยาการคอมพิวเตอร 

หรือการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร

เทานั้น

ปริญญาโทหรือปริญญาเอก

สาขา การรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร

แล

ช.

ลําดับตําแหนง ตําแหนง
ชกท.

อัตรา เลขที่ตําแหนง จํานวน เพศ
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สบ. น.ย.

เหลา
จังหวัด

หมายเหตุ

841 อจ.สกศ.รร.จปร. 2701 พ.ต. 511400100073 1
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