
ผนวก ก

ลําดบั ตําแหนง่ คณุวุฒปิริญญาตรี จํานวน เพศ เหล่า หมายเหตุ

ในสาขา - ทาง

กลุ่มสายงานสัสดี 60 อัตรา

1 ผช.สัสดีอําเภอบ้านโป่ง จว.ร.บ. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

2 ผช.สัสดีอําเภอบ้านนา จว. น.ย. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

3 ผช.สัสดีอําเภอหนองบัวแดง จว.ช.ย. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

4 ผช.สัสดีอําเภอตระการพืชผล จว.อ.บ. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

5 ผช.สัสดีอําเภอแม่ลาน้อย จว.ม.ส. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

6 ผช.สัสดีอําเภอแม่แจ่ม จว.ช.ม. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

7 สัสดีอําเภอสุขสําราญ จว.ร.น. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

8 ผช.สัสดีอําเภอยะหริ่ง จว.ป.น. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

9 ผช.สัสดีอําเภอท่ายาง จว.พ.บ. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

10 ผช.สัสดีอําเภอทองผาภูมิ จว.ก.จ. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

11 สัสดีอําเภอหนองหิน จว.ล.ย. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

12 ผช.สัสดีอําเภอดอนตาล จว.ม.ห. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

13 สัสดีอําเภอเวียงแหง จว.ช.ม. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

14 ผช.สัสดีอําเภอเกา้เลี้ยว จว.น.ว. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

15 ผช.สัสดีอําเภอสุคิริน จว.น.ธ. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)
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หน้า 2  
 

ลําดบั ตําแหนง่ คณุวุฒปิริญญาตรี จํานวน เพศ เหล่า หมายเหตุ

ในสาขา - ทาง

16 ผช.สัสดีอําเภอปานาเระ จว.ป.น. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

17 ผช.สัสดีอําเภอตาพระยา จว.ส.ก. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

18 ผช.สัสดีอําเภอด่านช้าง จว.ส.พ. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

19 ผช.สัสดีอําเภอคําตากล้า จว.ส.น. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

20 ผช.สัสดีอําเภอโซ่พิสัย จว.บ.ก. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

21 สัสดีอําเภอบึงสามัคคี จว.ก.พ. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

22 ผช.สัสดีอําเภอท่าสองยาง จว.ต.ก. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

23 ผช.สัสดีอําเภอธารโต จว.ย.ล. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

24 ผช.สัสดีอําเภอระแงะ จว.น.ธ. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

25 ผช.สัสดีอําเภอชัยบาดาล จว.ล.บ. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

26 ผช.สัสดีอําเภอขลุง จว.จ.บ. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

27 ผช.สัสดีอําเภอคูเมือง จว.บ.ร. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

28 ผช.สัสดีอําเภอภูเขยีว จว.ช.ย. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

29 ผช.สัสดีอําเภอแม่ระมาด จว.ต.ก. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

30 ผช.สัสดีอําเภอฮอด จว.ช.ม. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

31 ผช.สัสดีอําเภอนาทวี จว.ส.ข. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)
32 ผช.สัสดีอําเภอเมืองยะลา จว.ย.ล. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)
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ลําดบั ตําแหนง่ คณุวุฒปิริญญาตรี จํานวน เพศ เหล่า หมายเหตุ

ในสาขา - ทาง

33 ผช.สัสดีอําเภอคลองใหญ่ จว.ต.ร. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

34 ผช.สัสดีอําเภอเขาสมิง จว.ต.ร. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

35 ผช.สัสดีอําเภอเมืองบุรีรัมย์ จว.บ.ร. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

36 ผช.สัสดีอําเภอเมืองศรีเชียงใหม่ จว.น.ค. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

37 ผช.สัสดีอําเภอเวียงป่าเป้า จว.ช.ร. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

38 ผช.สัสดีอําเภอแม่พริก จว.ล.ป. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

39 ผช.สัสดีอําเภอแกลง จว.ร.ย. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

40 ผช.สัสดีอําเภอกบินทร์บุรี จว.ป.จ. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

41 ผช.สัสดีอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จว.ม.ค. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

42 ผช.สัสดีอําเภอหนองวัวซอ จว.อ.ด. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

43 ผช.สัสดีอําเภอแม่อาย จว.ช.ม. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

44 ผช.สัสดีอําเภอชาติตระการ จว.พ.ล. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

45 ผช.สัสดีจังหวัด ฉ.ช. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

46 ผช.สัสดีเขตหนองจอก ก.ท. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

47 ผช.สัสดีอําเภอสุวรรณคูหา จว.น.ภ. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)

48 ผช.สัสดีอําเภอนํ้ายืน จว.อ.บ. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)
49 ผช.สัสดีอําเภอทุ่งเสลี่ยม จว.ส.ท. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)
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ลําดบั ตําแหนง่ คณุวุฒปิริญญาตรี จํานวน เพศ เหล่า หมายเหตุ
ในสาขา - ทาง

50 ผช.สัสดีอําเภอวังช้ิน จว.พ.ร. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)
51 ผช.สัสดีเขตหนองแขม ก.ท. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)
52 ผช.สัสดีเขตสวนหลวง ก.ท. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)
53 ผช.สัสดีอําเภอรัตนบุรี จว.ส.ร. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)
54 ผช.สัสดีจังหวัด ศ.ก. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)
55 ผช.สัสดีเขตบางนา ก.ท. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)
56 ผช.สัสดีเขตบางแค ก.ท. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)
57 ผช.สัสดีอําเภอธาตุพนม จว.น.พ. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)
58 ผช.สัสดีจังหวัด ข.ก. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)
59 ผช.สัสดีอําเภอชานุมาน จว.อ.จ. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)
60 ผช.สัสดีอําเภอเมืองอบุลราชธานี จว.อ.บ. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2310)(อตัรา ร.อ.)
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ลําดบั ตําแหนง่ คณุวฒุปิริญญาตรี จํานวน เพศ เหล่า หมายเหตุ

ในสาขา - ทาง

กลุ่มสายงานการเงิน 23 อัตรา

61 นายทหารรับจ่ายเงนิ มทบ.13 การบัญชี, การบัญชีท่ัวไป, การสอบบัญช,ี 1 ญ. กง.

(ชกท.6201)(อตัรา ร.อ.) การบัญชีต้นทุน, การต้นทุน, การเงนิ,

การเงนิและการธนาคาร, การเงนิการธนาคาร 

ระบบสารสนเทศทางการบัญช,ี บัญชกีารเงนิ

การเงนิและการบัญชี, การบัญชีและการเงนิ

62 นายทหารการเงนิ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ "           " 1 ญ. กง.

(ชกท.6100)(อตัรา ร.อ.)

63 นายทหารรับจ่ายเงนิ มทบ.45 "           " 1 ญ. กง.

(ชกท.6201)(อตัรา ร.อ.)

64 นายทหารรับจ่ายเงนิ รร.จปร. "           " 1 ญ. กง.

(ชกท.6201)(อตัรา ร.อ.)

65 นายทหารการเงนิ พัน.ซบร.กรม สน. "           " 1 ช. กง.

พล.ร.2 รอ.

(ชกท.6301)(อตัรา ร.อ.)

66 นายทหารการเงนิ ร.2 พัน.1 รอ. "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6101)(อตัรา ร.อ.)

67 นายทหารการเงนิ ร.23 พัน.1 "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6101)(อตัรา ร.อ.)

68 นายทหารการเงนิ ร.6 พัน.1 "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6101)(อตัรา ร.อ.)

69 ฝกง.ม.พัน.10 "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6100)(อตัรา ร.อ.)

70 นายทหารการเงนิ ร.4 พัน.3 "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6101)(อตัรา ร.อ.)

71 นายทหารการเงนิ ร.25 พัน.1 "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6101)(อตัรา ร.อ.)

72 นายทหารการเงนิ ร.153 พัน.2 "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6101)(อตัรา ร.อ.)

73 นายทหารการเงนิ ม.พัน.1 รอ. "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6301)(อตัรา ร.อ.)
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ลําดบั ตําแหนง่ คณุวฒุปิริญญาตรี จํานวน เพศ เหล่า หมายเหตุ

ในสาขา - ทาง
74 ฝกง.ป.พัน.723 "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6100)(อตัรา ร.อ.)
75 นายทหารการเงนิ พธ.ทบ.(รง.ผลิตเสบียง) "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6201)(อตัรา ร.อ.)
76 นายทหารการเงนิ ม.พัน.2 รอ. "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6101)(อตัรา ร.อ.)
77 ฝกง.ช.พัน.202 "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6101)(อตัรา ร.อ.)
78 นายทหารการเงนิ ม.พัน.9 "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6101)(อตัรา ร.อ.)
79 ฝกง.ร.5 พัน.2 "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6101)(อตัรา ร.อ.)
80 ฝกง.ป.พัน.5 "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6100)(อตัรา ร.อ.)
81 นายทหารการเงนิ ร.25 พัน.3 "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6101)(อตัรา ร.อ.)
82 ฝกง.ช.พัน.402 "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6101)(อตัรา ร.อ.)
83 ฝกง.ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ. "           " 1 ช. กง.

(ชกท.6100)(อตัรา ร.อ.)
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ลําดบั ตําแหน่ง คณุวฒิุปริญญาตรี จํานวน เพศ เหล่า หมายเหตุ
ในสาขา - ทาง

กลุม่สายงานการสารวัตรทหาร 3 อัตรา
84 รรก.สวส.พล.ร.9 นิติศาสตรบัณฑิต 1 ช. สห.

(ชกท.9322)(อตัรา พ.ต.)
85 รรก.สวส.พล.ป. นิติศาสตรบัณฑิต 1 ช. สห.

(ชกท.9322)(อตัรา พ.ต.)
86 รรก.สวส.พล.ม.3 นิติศาสตรบัณฑิต 1 ช. สห.

(ชกท.9322)(อตัรา พ.ต.)
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ลําดบั ตําแหนง่ คณุวฒุปิริญญาตรี จํานวน เพศ เหล่า หมายเหตุ

ในสาขา - ทาง

กลุ่มสายงานทัว่ไป 71  อัตรา

87 น.ซบร.สื่อสาร มว.ซบร.สื่อสาร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า, สื่อสาร,อเิล็กทรอนิกส์) 1 ช. ส.

ร้อย.ซบร.1 พัน.ซบร.23 บชร.3

(ชกท.4415)(อตัรา ร.ท.)

88 นายทหารรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1 ช./ญ. ส.

ศซบ.ทบ. เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

(ชกท.0301)(อตัรา ร.อ.)

89 ผู้ชว่ยนายทหารฝ่ายการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ช. ส.

มทบ.210 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ชกท.0210)(อตัรา ร.อ.)

90 หน.ชดุชา่งไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 ช. ส.

มว.พัฒนา ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 2 (ไฟฟ้า, สื่อสาร,อเิล็กทรอนิกส์)

(ชกท.0200)(อตัรา ร.ท.)

91 นายทหารฝ่ายการขา่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามาลายู, ภาษาอังกฤษ) 1 ช. ขว. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.1 ร่ายกาย (70%)

(ชกท.9301)(อตัรา ร.ท.)

92 นายทหารฝ่ายการขา่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามาลายู, ภาษาอังกฤษ) 1 ช. ขว. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.2 ร่ายกาย (70%)

(ชกท.9301)(อตัรา ร.ท.)

93 นายทหารฝ่ายการขา่ว ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามาลายู, ภาษาอังกฤษ) 1 ช. ขว. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.2 ร่ายกาย (70%)

(ชกท.9301)(อตัรา ร.ท.)

94 ผบ.มว.วิเคราะห์และดําเนินกรรมวิธี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โทรคมนาคม, 1 ช. ขว.

ร้อย.ขกท.พัน.ขกท. อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้ากําลัง)

(ชกท.9300)(อตัรา ร.อ.)

95 พลา.รพ.ค่ายนวมินทราชนีิ คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 1 ช. พธ.

(ชกท.4220)(อตัรา ร.อ.)

96 รรก.ฝกก.มทบ.25 คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 1 ช. พธ.

(ชกท.4130)(อตัรา พ.ต.)

97 รรก.ฝกก.มทบ.26 คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 1 ช. พธ.

(ชกท.4130)(อตัรา พ.ต.)
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ลําดบั ตําแหนง่ คณุวฒุปิริญญาตรี จํานวน เพศ เหล่า หมายเหตุ
ในสาขา - ทาง

98 รรก.ฝกก.มทบ.29 คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 1 ช. พธ.

(ชกท.4130)(อตัรา พ.ต.)

99 รรก.ฝกก.มทบ.210 คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 1 ช. พธ.

(ชกท.4130)(อตัรา พ.ต.)

100 รรก.ฝกก.มทบ.34 คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 1 ช. พธ.

(ชกท.4130)(อตัรา พ.ต.)

101 พลา.รพ.ค่ายขนุเจืองธรรมิกราช คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 1 ช. พธ.

(ชกท.4220)(อตัรา ร.อ.)

102 รรก.ฝกก.มทบ.38 คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 1 ช. พธ.

(ชกท.4130)(อตัรา พ.ต.)

103 รรก.นนม.มทบ.44 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อตุสาหการ) , วิศวกรรมเคมี 1 ช. พธ.

(ชกท.4960)(อตัรา พ.ต.)

104 นายทหารการนํ้ามัน ตอนส่งกําลังสาย พธ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อตุสาหการ) , วิศวกรรมเคมี 1 ช. พธ.

สง.สล.กรม สน.พล.ร.9

(ชกท.4960)(อตัรา ร.อ.)

105 นายทหารส่งกําลังสายพลาธิการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ,การจัดการโลจิสติกส์) 1 ช. พธ.

ศคบ.บชร.2

(ชกท.4419)(อตัรา ร.อ.)

106 นายทหารส่งกําลังสายพลาธิการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ,การจัดการโลจิสติกส์) 1 ช. พธ.

ศคบ.บชร.3

(ชกท.4419)(อตัรา ร.อ.)

107 นายทหารส่งกําลังสายพลาธิการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ,การจัดการโลจิสติกส์) 1 ช. พธ.

ศคบ.บชร.4

(ชกท.4419)(อตัรา ร.อ.)

108 นายทหารจัดซื้อและทําสัญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ, การจัดการโลจิสติกส์) 1 ช. พธ.

ฝพธ.พล.1 รอ.

(ชกท.4310)(อตัรา ร.อ.)

109 นายทหารส่งกําลังกระสุน สํานักงาน วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 1 ช. สพ.

การกระสุนกองพล กรม สน.พล.ร.9  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อตุสาหการ,โลหการ)

(ชกท.4519)(อตัรา ร.อ.)  บริหารธุรกจิบัณฑิต (การจัดการ,การจัดการโลจิสติกส์)

110 นยน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 วิศวกรรมศาสตร์ ทางเครื่องกล,เครื่องยนต์, ยานยนต์ 1 ช. สพ.

(ชกท.0600)(อตัรา ร.ท.)
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ลําดบั ตําแหนง่ คณุวฒุปิริญญาตรี จํานวน เพศ เหล่า หมายเหตุ

ในสาขา - ทาง

111 นายทหารส่งกําลัง มว.ส่งกําลัง วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 1 ช. สพ.

กอง สพบ.พล.ร.4  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(อตุสาหการ,โลหการ)

(ชกท.4000)(อตัรา ร.ท.)  บริหารธุรกจิบัณฑิต (การจัดการ,การจัดการโลจิสติกส์)

112 นายทหารซ่อมบํารุง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคร่ืองกล) 1 ช. สพ.

มว.ซบร.สล.กอง สพบ.พล.ร.4 วิศวกรรมโลหการ, วิศวกรรมอตุสาหการ

(ชกท.4813)(อตัรา ร.ท.)

113 นายทหารซ่อมยานยนต์ กอง สพบ.พล.ร.5 วิศวกรรมศาสตร์ ทางเครื่องกล,เครื่องยนต์, ยานยนต์ 1 ช. สพ.

(ชกท.4805)(อตัรา ร.ท.)

114 นายทหารการกระสุน มทบ.45 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 1 ช. สพ.

(ชกท.4514)(อตัรา ร.อ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(อตุสาหการ,โลหการ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ,การจัดการโลจิสติกส์)

115 นายทหารการกระสุน มทบ.46              "                             " 1 ช. สพ.

(ชกท.4514)(อตัรา ร.อ.)

116 นายทหารชา่งสรรพาวุธ มว.ซบร.สพ. วิศวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมโลหการ 1 ช. สพ.

ส่วนหน้า ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.23 บชร.3  วิศวกรรมอตุสาหการ

(ชกท.4804)(อตัรา ร.ท.)

117 ประจําแผนก กปช.สพ.ทบ. การประมวลขอ้มูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์,คณิตศาสตร์ 1 ช. สพ.

(ชกท.6400)(อตัรา ร.อ.)

118 นายทหารการกระสุน มทบ.19 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 1 ช. สพ.

(ชกท.4514)(อตัรา ร.อ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(อตุสาหการ,โลหการ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ,การจัดการโลจิสติกส์)

119 นายทหารการเคลื่อนย้าย มทบ.19 วิศวกรรมศาสตร์ ทางเครื่องกล, เคร่ืองยนต์, ยานยนต์ 1 ช. ขส.

(ชกท.2640)(อตัรา ร.อ.) วิศวกรรมศาสตร์ (ขนส่งและโลจิสติกส์)

120 น.ซบร.มว.ซบร.ร้อย.ขส.รยบ.กลาง(ผสม) วิศวกรรมศาสตร์ ทางเครื่องกล, เคร่ืองยนต์, ยานยนต์ 1 ช. ขส.

พัน.ขส.23 บชร.3

(ชกท.0660)(อตัรา ร.ท.)

121 นายทหารการเคลื่อนย้าย มทบ.34 วิศวกรรมศาสตร์ ทางเครื่องกล, เคร่ืองยนต์, ยานยนต์ 1 ช. ขส.

(ชกท.2640)(อตัรา ร.อ.) วิศวกรรมศาสตร์ (ขนส่งและโลจิสติกส์)

122 หน.มว.ผอส.กสษ.1 กส.ทบ. เทคโนโลยีการผลิตพืช, เกษตรศาสตร์ 1 ช. กส.

(ชกท.3222)(อตัรา ร.อ.) เทคโนโลยีการเกษตร,เทคโนโลยีการผลิตพืช

เทคโนโลยีส่งเสริมการเกษตร
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ลําดบั ตําแหนง่ คณุวฒุปิริญญาตรี จํานวน เพศ เหล่า หมายเหตุ

ในสาขา - ทาง

123 ผบ.มว.ผบร.กสษ.3 กส.ทบ. เทคโนโลยีการผลิตพืช, เกษตรศาสตร์ 1 ช. กส.

(ชกท.9125)(อตัรา ร.อ.) เทคโนโลยีการเกษตร,เทคโนโลยีการผลิตพืช

เทคโนโลยีส่งเสริมการเกษตร,พัฒนาชมุชน

124 ผบ.มว.สุนัขยามท่ี 1 เกษตรศาสตร์, เทคโนโลยีการเกษตร 1 ช. กส.

ร้อย.สุนัขยาม พัน.สท.กส.ทบ. เทคโนโลยีส่งเสริมการเกษตร

(ชกท.4371)(อตัรา ร.ท.)

125 หน.ชดุบริหารการพัฒนาและเกษตร วิทยาศาสตร์ (สัตวศาสตร์, เกษตรป่าไม้ ) 1 ช. กส.

อตุสาหกรรม ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4

(ชกท.8104)(อตัรา ร.ท.)

126 ผช.อศจ.มทบ.41  - เปรียญธรรม 9 ประโยค 1 ช. สบ.

(ชกท.5310)(อตัรา ร.อ.)  - พุทธศาสตรบัณฑิต และเปรียญ 4 ประโยค ขึน้ไป

 - ศาสนศาสตรบัณฑิต และเปรียญ 4 ประโยค ขึน้ไป

127 ผช.อศจ.มทบ.42                        "             " 1 ช. สบ.

(ชกท.5310)(อตัรา ร.อ.)

128 ผช.อศจ.มทบ.32                        "             " 1 ช. สบ.

(ชกท.5310)(อตัรา ร.อ.)

129 นายทหารฝ่ายกําลังพล บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์, 1 ช. สบ. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.2  การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ร่ายกาย (70%)

(ชกท.2260)(อตัรา ร.ท.)

130 นายทหารฝ่ายกําลังพล บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์, 1 ช. สบ. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.รพศ.รพศ.2 พัน.1  การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ร่ายกาย (70%)

(ชกท.2260)(อตัรา ร.ท.)

131 รรก.นายทหารสารบรรณ มทบ.28 วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ช. สบ.

(ชกท.2110)(อตัรา พ.ต.)

132 นายทหารปฏิบัติการสารสนเทศ ทภ.4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ช. สบ.

(ชกท.2405)(อตัรา ร.อ.)  เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

133 นายทหารฝ่ายกําลังพล บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์, 1 ช. สบ. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.รพศ.รพศ.2 พัน.1  การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ร่ายกาย (70%)

(ชกท.2260)(อตัรา ร.ท.)

134 นายทหารฝ่ายกจิการพลเรือน นิเทศศาสตรบัณฑิต 1 ช. สบ. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.1 (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, การโฆษณาประชาสัมพันธ์) ร่ายกาย (70%)

(ชกท.8104)(อตัรา ร.ท.)
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ในสาขา - ทาง

135 นายทหารฝ่ายกจิการพลเรือน นิเทศศาสตรบัณฑิต 1 ช. สบ. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.2 (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, การโฆษณาประชาสัมพันธ์) ร่ายกาย (70%)

(ชกท.8104)(อตัรา ร.ท.)

136 นายทหารฝ่ายส่งกําลังบํารุง  บริหารธุรกจิบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 1 ช. พธ. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.2 ร่ายกาย (70%)

(ชกท.4010)(อตัรา ร.ท.)

137 นายทหารฝ่ายส่งกําลังบํารุง  บริหารธุรกจิบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 1 ช. พธ. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.2 ร่ายกาย (70%)

(ชกท.4010)(อตัรา ร.ท.)

138 หัวหน้าชดุปฏิบัติการจิตวิทยา นิเทศศาสตร์ 1 ช. สบ. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.ปจว. 1 (วิทยุกระจายเสียง, การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์) ร่ายกาย (70%)

(ชกท.9305)(อตัรา ร.ท.)

139 หัวหน้าชดุปฏิบัติการจิตวิทยา นิเทศศาสตร์ 1 ช. สบ. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.ปจว. 1 (วิทยุกระจายเสียง, การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์) ร่ายกาย (70%)

(ชกท.9305)(อตัรา ร.ท.)

140 หัวหน้าชดุปฏิบัติการจิตวิทยา นิเทศศาสตร์ 1 ช. สบ. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.ปจว. 2 (วิทยุกระจายเสียง, การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์) ร่ายกาย (70%)

(ชกท.9305)(อตัรา ร.ท.)

141 หัวหน้าชดุปฏิบัติการจิตวิทยา นิเทศศาสตร์ 1 ช. สบ. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.ปจว. 3 (วิทยุกระจายเสียง, การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์) ร่ายกาย (70%)

(ชกท.9305)(อตัรา ร.ท.)

142 หัวหน้าชดุปฏิบัติการจิตวิทยา นิเทศศาสตร์ 1 ช. สบ. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.ปจว. 4 (วิทยุกระจายเสียง, การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์) ร่ายกาย (70%)

(ชกท.9305)(อตัรา ร.ท.)

143 หัวหน้าชดุปฏิบัติการจิตวิทยา นิเทศศาสตร์ 1 ช. สบ. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.ปจว. 4 (วิทยุกระจายเสียง, การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์) ร่ายกาย (70%)

(ชกท.9305)(อตัรา ร.ท.)

144 นายทหารฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยี 1 ช. ร.

ร้อย.สสก.ร.17 พัน.3 สารสนเทศและการสื่อสาร  

(ชกท.2401)(อตัรา ร.ท.)

145 ผบ.มว.สื่อสาร ร้อย.บก.ร.112 วิศวกรรมศาสตร์ 1 ช. ร.

(ชกท.0200)(อตัรา ร.ท.) (ไฟฟ้าสื่อสาร, อเิล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม )
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ลําดบั ตําแหนง่ คณุวฒุปิริญญาตรี จํานวน เพศ เหล่า หมายเหตุ

ในสาขา - ทาง

146 นายทหารฝ่ายกจิการพลเรือน นิเทศศาสตรบัณฑิต 1 ช. สบ. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.1 (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, การโฆษณาประชาสัมพันธ์) ร่ายกาย (70%)

(ชกท.8104)(อตัรา ร.ท.)

147 นายทหารฝ่ายกจิการพลเรือน นิเทศศาสตรบัณฑิต 1 ช. สบ. เกณฑ์ทดสอบ

ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.2 (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, การโฆษณาประชาสัมพันธ์) ร่ายกาย (70%)

(ชกท.8104)(อตัรา ร.ท.)

148 ผบ.ตอนส่งกําลังเสบียง ร้อย.ส่งกําลัง สป. คหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 ช. พธ.

พัน.สบร.24 บชร.4

(ชกท.4130)(อตัรา ร.ท.)

149 ผบ.ตอนส่งกําลัง สป.2-4 ร้อย.ส่งกําลัง สป. วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์), 1 ช. พธ.

พัน.สบร.24 บชร.4  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อตุสาหการ)

(ชกท.4450)(อตัรา ร.ท.)  บริหารธุรกจิบัณฑิต/ทุกสาขา

150 หน.ชดุชา่งเครื่องยนต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทางเครื่องกล, เคร่ืองยนต์ 1 ช. ช.

ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4  ยานยนต์

(ชกท.1542)(อตัรา ร.ท.)

151 หน.ชดุชา่งไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า, อเิล็กทรอนิกส์ 1 ช. ช.

ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 4  โทรคมนาคม, การสื่อสาร

(ชกท.0200)(อตัรา ร.ท.)

152 ครูวิชาทหารท่ัวไป ครุศาสตรบัณฑิต 1 ช. ร.

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.29 ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต

(ชกท.2501)(อตัรา ร.อ.)

153 ครูวิชาทหารม้า ครุศาสตรบัณฑิต 1 ช. ม.

ศฝ.นศท.มทบ.24 การศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ชกท.2517)(อตัรา ร.อ.)

154 นายทหารปฏบัติการ พล.ร.5 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ช. ร.

(ชกท.2401)(อตัรา ร.อ.) วิทยุโทรทัศน์และกระจายเสียง

วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์

155 นายทหารทะเบียนแพทย์ วท.บ.(เวชระเบียน) (เวชสถติิ), 1 ช./ญ. พ.

รพ.ค่ายพิชยัดาบหัก วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

(ชกท.3506)(อตัรา ร.อ.) การประมวลผลขอ้มูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์



 

 

 

     

     
     
     
     

ลําดบั ตําแหนง่

156 อจ.ผทป.รร.นส.ทบ.

(ชกท.2701)(อตัรา ร.อ.)

157 นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. 
(ชกท.6110)(อตัรา ร.อ.)

   สําเนาถูกต้อง 

    พ.ท. 
           ( พนาพันธ์   คงพินิจ
     ประแผนก ยศ
               ก.พ

คณุวฒุปิริญญาตรี
ในสาขา - ทาง

ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์, พาณิชย์ศาสตร์ การบัญชี

เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์
บัญช,ีพาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกจิ, เศรษฐศาสตร์
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พนาพันธ์   คงพินิจ) 
ประแผนก ยศ.ทบ. 

พ. 60 

จํานวน เพศ เหล่า หมายเหตุ

1 ช. ร.

1 ช./ญ. กง.

 


