
หนา้ 1 จาก 3 
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคเหนือ เขต 2 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ  
 

 ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

1 นักวิชาการเงินและบัญช ี 10 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณชิยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์      
การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร 

15,060 บาท 

 

 

2 นักวิชาการคลัง 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางพาณชิยศาสตร์ บัญชี  เศรษฐศาสตร์ 
กฎหมาย  บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง 

15,060 บาท 

 

 

3 นักวิชาการพัสดุ 6 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทาง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง 
พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บญัช ี

15,060 บาท 

 

 

4 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณชิยศาสตร์ การจัดการการคลัง 
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 

15,060 บาท 

 

 

5 นักทรัพยากรบุคคล 2 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ 
กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

15,060 บาท 

 

 

6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางสังคมศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์         
การวางแผน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สงัคมวิทยา  
คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  
ประชากรศาสตร ์

15,060 บาท 

 

 

7 นักจัดการงานทั่วไป 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ทุกสาขา 

15,060 บาท 

 

 

8 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางรัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  กฎหมาย 
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์   

15,060 บาท 

 

 

9 นิติกร 9 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย 

15,060 บาท 

 

 

10 นักประชาสัมพันธ ์ 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 
ประชาสัมพนัธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ      
อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจดัการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ 
การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ  

15,060 บาท 

 

 

11 นักพัฒนาชุมชน 2 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั
ในทุกสาขาวชิา 
 
  

15,060 บาท 

 



หนา้ 2 จาก 3 

 
ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

12 นักวิชาการเกษตร 4 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทาง เกษตรศาสตร์ การเกษตร สัตว์แพทย์ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยทีางการเกษตร โรคพืชวิทยา  
การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน พัฒนาการเกษตร      1
เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พฒันาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

15,060 บาท 

 

 

13 นักจัดการงานเทศกิจ 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย            
รัฐประศาสนศาสตร์ 

15,060 บาท 

 

 

14 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางเคมี กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม 
ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย     
การจัดการสาธารณภัย 

15,060 บาท 

 

 

15 นักวิชาการสาธารณสุข 2 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางสาธารณสขุศาสตร์  สาธารณสุขชุมชน    
การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ดา้นสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย 
วิทยาศาสตร์เน้นวทิยาศาสตร์สขุาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์อนามัยและสิง่แวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา 
เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
แพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา 

15,060 บาท 

 

 

16 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวชิาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภมูิศาสตร์ การบริหารการศึกษา 
สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร      
วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววทิยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา 
สุขาภิบาล อาชวีอนามัย วทิยาศาสตร์ทางทะเล         
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 

15,060 บาท 

 

 

17 วิศวกรโยธา 28 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน  
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ  และได้รับใบอนุญาตเปน็       
ผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 

15,060 บาท 

 

 

18 สถาปนิก 2 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเปน็     
ผู้ประกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 
  

15,840 บาท 

 



หนา้ 3 จาก 3 

 
ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

19 นักวิชาการศึกษา 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้ 

15,060 บาท 

 

 

20 นักสันทนาการ 2 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ 

15,060 บาท 

 
 

 

 


