
หนา้ 1 จาก 7 

บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคกลาง เขต 3 
ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 

 

ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ 

1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี 31 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน      
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณชิยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบรหิารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป        
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือ 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบรหิารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้อง
มีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้     
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ  
การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบรหิารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป 
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต) 
 
 
 
 
 

11,510 บาท 

2 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
  

8 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน      
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณชิยการ เลขานุการ การตลาด     
การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ 
หรือ  

9,440 บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณชิยการ เลขานุการ การตลาด     
การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ 
หรือ 

10,880 บาท 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ใน
สาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณชิยการ เลขานุการ การตลาด การขาย 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ             
การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ 
 
 
 
 
 

11,510 บาท 



หนา้ 2 จาก 7 

ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ 

3 เจ้าพนักงานพัสดุ 
  
  

32 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน      
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด 
เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา 
เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเคร่ืองกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป ชา่งโยธา ก่อสร้าง ช่างเคร่ืองกล ช่างไฟฟา้ หรือ 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร ์
การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
ช่างโยธา ก่อสร้าง ชา่งเคร่ืองกล ช่างไฟฟา้ หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้       
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี  เลขานุการ เทคนิคการตลาด  
เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา  
เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเคร่ืองกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป ชา่งโยธา ก่อสร้าง ช่างเคร่ืองกล  ช่างไฟฟา้  
 
 
 
 

11,510 บาท 

4 เจ้าพนักงานธุรการ 11 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกันทุกสาขาวชิา ซึง่ศึกษาวชิาการคอมพิวเตอร์มาไมน่้อย
กว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝกึอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์
จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันทุกสาขาวชิา ซึง่ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มา    
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้
เวลาการฝึกอบรมไมน่้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวชิา ซึง่ศึกษาวชิาการคอมพวิเตอร์มาไม่น้อยกว่า 
6 หนว่ยกติ หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐสถาบนัการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
 
 
 

11,510 บาท 



หนา้ 3 จาก 7 

ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ 

5 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ ์
  

1 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางบญัชี การขาย พณิชยการ 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธรุกิจการเงิน 
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ การโฆษณา          
การโรงแรม การประชาสัมพนัธ ์การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ 
สื่อสารมวลชน หรือ 

9,440 บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย 
พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและ
ธุรกิจการเงิน ภาษาตา่งประเทศ บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ การโฆษณา 
การโรงแรม การประชาสัมพนัธ ์การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ 
สื่อสารมวลชน หรือ 

10,880 บาท 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน 
ภาษาตา่งประเทศ บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ การโฆษณา      
การโรงแรม การประชาสัมพนัธ ์การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ 
สื่อสารมวลชน 

11,510 บาท 

6 เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

31 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางชา่งเคร่ืองยนต์ ช่างไฟฟา้     
ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ชา่งกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผน่ 
วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางชา่งเครื่องยนต์ ชา่งไฟฟ้า      
ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ชา่งกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผน่ 
วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวชิาหรือทางช่างเคร่ืองยนต์ ช่างไฟฟา้ ชา่งโยธา 
ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผน่ 
วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

11,510 บาท 

7 เจ้าพนักงานเทศกิจ 1 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกันทุกสาขาวชิา หรอื 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่
เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ  

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทยีบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวชิา 
 

11,510 บาท 



หนา้ 4 จาก 7 

ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ 

8 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1. ได้รับประกาศนยีบตัรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอยา่งอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันทุกสาขาวชิา หรอื 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่
เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงู หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบ
ได้ไม่ตำ่กว่านี้ทุกสาขาวิชา 

11,510 บาท 

9 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 23 1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ 
การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีตอ่จาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวชิาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบ
ได้ในระดบัเดียวกัน หรือ 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ 
การแพทย์แผนไทยพยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึง่มีระยะเวลาการศกึษา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศกึษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามญั
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสงูหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ใน
สาขาวชิาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย 
เวชกิจฉุกเฉิน 

11,510 บาท 

10 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 1. ได้รับประกาศนียบัตรทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

10,880 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูทันตสาธารณสุข หรือคุณวุฒิ
อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  

11,510 บาท 

11 นายช่างเขียนแบบ 4 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา      
เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง            
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ชา่งโยธา 
ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา 
เทคน ิคสถาป ัตยกรรม เทคน ิคการจ ั ดการงานก ่ อสร ้ า ง            
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา 
ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทยีบ
ได้ไม่ตำ่กว่านี้ ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา      
เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง           
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา 
ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 
 
 
 

11,510 บาท 



หนา้ 5 จาก 7 

ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ 

12 นายช่างเครื่องกล 1 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเคร่ืองกล เทคนิคการผลิต 
เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเคร่ืองยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล 
ช่างกลโรงงาน ชา่งกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เคร่ืองมือกลและ
ซ่อมบำรุง โลหะการ หรือ 

9,440 บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต 
เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล 
ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและ
ซ่อมบำรุง โลหะการ หรือ 

10,880 บาท 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือคุณวุฒิอย่างอื่น 
ที่เทียบไดไ้ม่ต่ำกวา่นี้ ในสาขาวชิาหรือทางเคร่ืองกล เทคนิคการ
ผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเคร่ืองยนต์ ชา่งยนต ์
ช่างกล  ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เคร่ืองมือ
กลและซ่อมบำรุง โลหะการ 
 
 
 
 
 
 

11,510 บาท 

13 นายช่างผังเมือง 1 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม      
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควศิวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม    
ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ชา่งโยธา ช่างเขียนแบบ  หรือ 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควศิวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม   
ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ชา่งโยธา ช่างเขียนแบบ หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทยีบ
ได้ไม่ตำ่กว่านี้ ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม      
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควศิวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม    
ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ชา่งโยธา ช่างเขียนแบบ 
 
 
 
 
 
 
 

11,510 บาท 



หนา้ 6 จาก 7 

ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ 

14 นายช่างไฟฟ้า 2 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม        
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ชา่งเคร่ืองเย็นและปรบัอากาศ 
หรือ 

9,440 บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม         
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชา่งไฟฟ้า ชา่งเคร่ืองเย็นและปรบัอากาศ 
หรือ 

10,880 บาท 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์ช่างไฟฟา้ ชา่งเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ 
 
 
 
 

11,510 บาท 

15 นายช่างโยธา 85 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ   
เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ 
สถาปัตยกรรม หรือ 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง          
เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม      
ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ชา่งโยธา หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทยีบ
ได้ไม่ตำ่กว่านี้ ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ   
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง         
เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม     
ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ชา่งโยธา 
 
 
 
 
 

11,510 บาท 



หนา้ 7 จาก 7 

ที ่ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่าง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ 

16 นายช่างสำรวจ 6 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ    
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ชา่งสำรวจ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ชา่งโยธา หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทยีบ
ได้ไม่ตำ่กว่านี้ ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ     
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ชา่งโยธา  

11,510 บาท 

17 เจ้าพนักงานประปา 11 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา้      
เทคนิควิศวกรรมโยธา ชา่งก่อสร้าง ช่างกล ชา่งกลโรงงาน          
ช่างเคร่ืองยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือ 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน 
ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทยีบ
ได้ไม่ตำ่กว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน   
ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า  

11,510 บาท 

 

 

 

 


