
ลําดับ ตําแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน เพศ เหล่า เกณฑ์ทดสอบ
ในสาขา - ทาง ร่างกาย (%)

กลุ่มสายงานสัสดี 60 อัตรา
1 ประจําแผนก นรด. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50

(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
2 อจ.รร.กสร.ศสร. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50

(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
3 ผช.สด.เขตวังทองหลาง ก.ท. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50

(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
4 ผช.สด.อ.ไทรโยค จว.ก.จ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50

(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
5 ผช.สด.อ.หันคา จว.ช.น. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50

(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
6 ผช.สด.อ.ศรีสวัสด์ิ จว.ก.จ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50

(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
7 ผช.สด.อ.บางแพ จว.ร.บ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50

(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
8 ผช.สด.อ.สังขละบุรี จว.ก.จ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50

(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
9 ผช.สด.อ.นครหลวง จว.อ.ย. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50

(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
10 ผช.สด.อ.แหลมงอบ จว.ต.ร. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50

(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
11 ผช.สด.อ.เขาสมิง จว.ต.ร. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50

(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
12 ผช.สด.อ.หนองม่วง จว.ล.บ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50

(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
13 ผช.สด.อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50

(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
14 ผช.สด.อ.สามร้อยยอด จว.ป.ข. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50

(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
15 ผช.สด.อ.บ้านคา จว.ร.บ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50

(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

บัญชีตําแหน่งเปิดสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเพ่ือเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ 2562
ผนวก ก
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16 ผช.สด.อ.เกาะช้าง จว.ต.ร. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

17 ผช.สด.อ.องครักษ์ จว.น.ย. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

18 ผช.สด.เขตลาดพร้าว ก.ท. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

19 ผช.สด.เขตจตุจักร ก.ท. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

20 ผช.สด.เขตบางเขน ก.ท. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

21 ผช.สด.อ.บ้านแท่น จว.ช.ย. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

22 ผช.สด.อ.พิบูลมังสาหาร จว.อ.บ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

23 ผช.สด.อ.บ้านไผ่ จว.ข.ก. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

24 ผช.สด.อ.เมืองกาฬสินธุ์ จว.ก.ส. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

25 ผช.สด.จว.ส.ร. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

26 ผช.สด.จว.ศ.ก. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

27 ผช.สด.จว.บ.ร. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

28 ผช.สด.อ.โนนดินแดง จว.บ.ร. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

29 ผช.สด.อ.เมืองมหาสารคาม จว.ม.ค. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

30 ผช.สด.อ.เกษตรวิสัย จว.ร.อ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

31 ผช.สด.อ.ด่านซ้าย จว.ล.ย. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
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32 ผช.สด.อ.วานรนิวาส จว.ส.น. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

33 ผช.สด.อ.พังโคน จว.ส.น. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

34 ผช.สด.อ.เจริญศิลป์ จว.ส.น. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

35 ผช.สด.อ.เซกา จว.บ.ก. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

36 ผช.สด.อ.เมืองนครพนม จว.น.พ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

37 ผช.สด.อ.เมืองบุรีรัมย์ จว.บ.ร. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

38 ผช.สด.จว.น.ว. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

39 ผช.สด.อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

40 ผช.สด.อ.คลองขลุง จว.ก.พ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

41 ผช.สด.จว.ล.ป. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

42 ผช.สด.อ.เมืองปาน จว.ล.ป. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

43 ผช.สด.จว.ช.ม. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

44 ผช.สด.อ.แม่วาง จว.ช.ม. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

45 ผช.สด.อ.เมืองลําพูน จว.ล.พ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

46 ผช.สด.อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

47 ผช.สด.อ.หล่มเก่า จว.พ.ช. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
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48 ผช.สด.อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

49 ผช.สด.อ.บ่อเกลือ จว.น.น. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

50 ผช.สด.จว.ส.ท. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

51 ผช.สด.อ.เมืองตาก จว.ต.ก. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

52 ผช.สด.อ.ช้างกลาง จว.น.ศ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

53 ผช.สด.อ.บางแก้ว จว.พ.ท. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

54 ผช.สด.อ.กระแสสินธุ์ จว.ส.ข. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

55 ผช.สด.อ.ท่าแพ จว.ส.ต. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

56 ผช.สด.อ.ชัยบุรี จว.ส.ฎ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

57 ผช.สด.อ.บาเจาะ จว.น.ธ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

58 ผช.สด.อ.สุคิริน จว.น.ธ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

59 ผช.สด.จว.พ.ท. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)

60 ผช.สด.อ.เจาะไอร้อง จว.น.ธ. นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ 1 ช. สบ. 50
(ชกท. 2310)(อัตรา ร.อ.)
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กลุ่มสายงานการเงิน 18 อัตรา
นกง.ม.4 พัน.11 รอ. การบัญชี, การบัญชีท่ัวไป, การสอบบัญชี, 1 ช. กง. 55
(ชกท. 6301)(อัตรา ร.อ.) การบัญชีต้นทุน, การต้นทุน, การเงิน,

การเงินและการธนาคาร, ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี,
การเงินการธนาคาร, การเงินและการบัญชี,
การบัญชีและการเงิน, บัญชีการเงิน

62 นกง.ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. "           " 1 ช. กง. 55
(ชกท. 6301)(อัตรา ร.อ.)

63 นกง.ร.151 พัน.1 "           " 1 ช. กง. 55
(ชกท. 6301)(อัตรา ร.อ.)

64 ฝกง.ป.21 พัน.20 "           " 1 ช. กง. 55
(ชกท. 6100)(อัตรา ร.อ.)

65 ฝกง.ช.พัน.4 พล.ร.4 "           " 1 ช. กง. 55
(ชกท. 6301)(อัตรา ร.อ.)

66 ฝกง.ร.17 พัน.3 "           " 1 ช. กง. 55
(ชกท. 6301)(อัตรา ร.อ.)

67 ฝกง.ป.4 พัน.4 "           " 1 ช. กง. 55
(ชกท. 6100)(อัตรา ร.อ.)

68 นกง.ร.9 พัน.3 "           " 1 ช. กง. 55
(ชกท. 6301)(อัตรา ร.อ.)

69 ฝกง.ม.พัน.๒๒ "           " 1 ช. กง. 55
(ชกท. 6301)(อัตรา ร.อ.)

70 ฝกง.ส.พัน.23 ทภ.3 "           " 1 ช. กง. 50
(ชกท. 6301)(อัตรา ร.อ.)

71 นกง.พัน.สร.8 "           " 1 ช. กง. 50
(ชกท. 6100)(อัตรา ร.อ.)

72 ฝกง.พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 "           " 1 ช. กง. 50
(ชกท. 6301)(อัตรา ร.อ.)

73 ฝกง.ป.71 พัน.713 "           " 1 ช. กง. 55
(ชกท. 6100)(อัตรา ร.อ.)

74 นกง.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 "           " ช. กง. 55
(ชกท. 6301)(อัตรา ร.อ.)

75 นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย มทบ.13 "           " ญ. กง. 50
(ชกท. 6301)(อัตรา ร.อ.)

61
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76 นรง.มทบ.210 "           " ญ. กง. 50
(ชกท.6201)(อัตรา ร.อ.)

77 นกง.รพ.ค่ายสุริยพงษ์ "           " ญ. กง. 50
(ชกท. 6100)(อัตรา ร.อ.)

78 นรง.มทบ.42 "           " ญ. กง. 50
(ชกท.6201)(อัตรา ร.อ.)
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กลุ่มสายงานการสารวัตรทหาร 2 อัตรา
79 ผช.นสวส.มทบ.๒๙ นิติศาสตร์ 1 ช. สห. 50

(ชกท. 9322)(อัตรา ร.อ.)
80 ผช.นสวส.มทบ.๔๑ นิติศาสตร์ 1 ช. สห. 50

(ชกท. 9322)(อัตรา พ.ต.)
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กลุ่มสายงานท่ัวไป 41 อัตรา
81 ประจําแผนก สส. ประวัติศาสตร์ 1 ช. ส. 50

(ชกท.2162)(อัตรา พ.ต.)  
82 ประจําแผนก สส. ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 1 ช. ส. 50

(ชกท.9301)(อัตรา พ.ต.)
83 หน.ชุดช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 2 วิศวกรรมไฟฟ้า 1 ช. ส. 50

(ชกท.0200)(อัตรา ร.ท.)
84 รรก.ผช.พลา.มทบ.๑๒ คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 1 ช. พธ. 50

(ชกท.4960)(อัตรา พ.ต.)
85 รรก.ฝกก.มทบ.๑๕ คหกรรมศาสตรบัณฑิต (โภชนาการ) 1 ช./ญ. พธ. 50

(ชกท.4130)(อัตรา พ.ต.)
86 รรก.นนม.มทบ.๒๑ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ)  1 ช. พธ. 50

(ชกท.4960)(อัตรา พ.ต.)
87 รรก.พลา.รพ.ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 1 ช. พธ. 50

(ชกท.4220)(อัตรา พ.ต.)
88 รรก.ผช.พลา.มทบ.๒๑๐ คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 1 ช. พธ. 50

(ชกท.4419)(อัตรา พ.ต.)
89 รรก.ผช.พลา.มทบ.๓๒ คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 1 ช. พธ. 50

(ชกท.4419)(อัตรา พ.ต.)
90 รรก.ฝกก.มทบ.๓๖ คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 1 ช./ญ. พธ. 50

(ชกท.4130)(อัตรา พ.ต.)
91 รรก.ฝกก.มทบ.๓๙ คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 1 ช./ญ. พธ. 50

(ชกท.4130)(อัตรา พ.ต.)
92 รรก.ประจําแผนก พธ.กบร.ศร. คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา) 1 ช. พธ. 50

(ชกท.4419)(อัตรา พ.ต.)
93 ประจําแผนก ศซส.สพ.ทบ. วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, 1 ช. สพ. 50

(ชกท.4805)(อัตรา ร.อ.) อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
94 ประจําแผนก ศอ.สพ.ทบ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกล, 1 ช. สพ. 50

(ชกท.4813)(อัตรา ร.อ.) วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโลหการ, 
95 ประจําแผนก ศอ.สพ.ทบ. วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโลหการ, 1 ช. สพ. 50

(ชกท.7421)(อัตรา ร.อ.) อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
96 นายทหารซ่อมบํารุง พัน.ขส.๑ กรม ขส.รอ. วิศวกรรมเครื่องกล 1 ช. ขส. 50

(ชกท.๐๖๖๐)(อัตรา ร.ท.)
97 นายทหารซ่อมบํารุง พัน.ขส.๒ (ผสม) กรม ขส.รอ. วิศวกรรมเครื่องกล 1 ช. ขส. 50

(ชกท.๐๖๖๐)(อัตรา ร.ท.)
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98 นขส.พัน.พัฒนา 1 วิศวกรรมเครื่องกล 1 ช. ขส. 50
(ชกท.0692)(อัตรา ร.อ.)

99 นยน.มว.ขส.ร้อย.บก.พล.พัฒนา 1 วิศวกรรมเครื่องกล 1 ช. ขส. 50
(ชกท.0600)(อัตรา ร.ท.)

100 ผช.หน.ฝกบ.(ฝ่ายขนส่ง)พล.ม.๑ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 ช. ขส. 50
(ชกท.๐๖๐๙)(อัตรา พ.ต.)

101 นายทหารปฏิบัติการ ผทส.กส.ทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ช. กส. 50
(ชกท.2406)(อัตรา ร.อ.)

102 หน.มว.สัตวบาล ผสบ.กสษ.๑ กส.ทบ. เทคโนโลยีการผลิตพืช, 1 ช. กส. 50
(ชกท.๐๖๓๒)(อัตรา ร.อ.) เกษตรศาสตร์, เทคโนโลยีการเกษตร, 

เทคโนโลยีส่งเสริมการเกษตร, พัฒนาชุมชน
103 ผช.อศจ.มทบ.๑๙  - เปรียญธรรม ๙ ประโยค 1 ช. สบ. 50

(ชกท.5310)(อัตรา ร.อ.)  - พุทธศาสตรบัณฑิต และ
   เปรียญธรรม ๔ ประโยค ข้ึนไป
 - ศาสนศาสตรบัณฑิต และ
   เปรียญธรรม ๔ ประโยค ข้ึนไป
 - พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และ
   เปรียญธรรม ๔ ประโยค ข้ึนไป
 - ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ
   เปรียญธรรม ๔ ประโยค ข้ึนไป
 - พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ
   เปรียญธรรม ๔ ประโยค ข้ึนไป
 - ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ
   เปรียญธรรม ๔ ประโยค ข้ึนไป

104 ผช.อศจ.มทบ.๒๑ " 1 ช. สบ. 50
(ชกท.5310)(อัตรา ร.อ.)

105 ผช.อศจ.มทบ.๓๙ " 1 ช. สบ. 50
(ชกท.5310)(อัตรา ร.อ.)

106 ผช.อศจ.มทบ.๔๑ " 1 ช. สบ. 50
(ชกท.5310)(อัตรา ร.อ.)

107 ประจําแผนก ผธก.รร.กสร.ศสร. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, วรรณคดีไทย, 1 ช./ญ. สบ. 50
(ชกท.2120)(อัตรา ร.อ.) วรรณคดีอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, 

ภาษาไทย, บรรณรักษ์ศาสตร์,
ศึกษาศาสตร์, มนุษยศาสตร์
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108 หน.ชุด ปจว.มว.ปจว.ร้อย.ปจว.1 ศิลปะการสื่อสารและการโฆษณา 1 ช. สบ. 70
(ชกท.9305)(อัตรา ร.ท.) (มีหนังสือการรับรองการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 30 หน่วยกิต)

109 หน.ชุด ปจว.มว.ปจว.ร้อย.ปจว.3 " 1 ช. สบ. 70
(ชกท.9305)(อัตรา ร.ท.)

110 ฝอ.๕ ร้อย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๑ นิเทศศาสตรบัณฑิต 1 ช. สบ. 70
(ชกท.8104)(อัตรา ร.ท.) (เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน, การโฆษณาประชาสัมพันธ์)

111 ฝอ.๕ ร้อย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๑ " 1 ช. สบ. 70
(ชกท.8104)(อัตรา ร.ท.)

112 นายทหารฝ่ายส่งกําลังบํารุง ร้อย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๑ บริหารธุรกิจ 1 ช. สบ. 70
(ชกท.4010)(อัตรา ร.ท.)

113 ฝอ.๕ ร้อย.รพศ.รพศ.๑ พัน.๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ช. สบ. 70
(ชกท.8104)(อัตรา ร.ท.)

114 ครู กฝ.รร.กสร.ศสร. พลศึกษา, การเมืองและการปกครอง, 1 ช. ร 50
(ชกท.2622)(อัตรา ร.อ.) รัฐศาสตร์, การปกครอง, ศึกษาศาสตร์ - พลศึกษา,

 รัฐศาสตร์ (ปกครอง), ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
115 ครู กฝ.รร.กสร.ศสร. " 1 ช. ร 50

(ชกท.2622)(อัตรา ร.อ.)
116 ประจําแผนก ตก.รร.ร.ศร. การจัดการท่ัวไป 1 ช. ร. 50

(ชกท.2501)(อัตรา ร.อ.)
117 นายช่างควบคุมงาน ยย.ทบ. วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมก่อสร้าง, 1 ช. ช. 50

(ชกท.7130)(อัตรา ร.อ.) วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมโยธา
118 นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ. บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ 1 ช./ญ. กง. 50

(ชกท.6110)(อัตรา ร.อ.)
119 นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ.  " 1 ช./ญ. กง. 50

(ชกท.6110)(อัตรา ร.อ.)
120 นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ.  " 1 ช./ญ. กง. 50

(ชกท.6110)(อัตรา ร.อ.)
121 นายทหารตรวจสอบภายใน สตน.ทบ.  " 1 ช./ญ. กง. 50

(ชกท.6110)(อัตรา ร.อ.)

ตรวจถูกต้อง
                พ.อ.

(พนาพันธ์   คงพินิจ)
                  รอง ผอ.กคพบ.ยศ.ทบ.


