หน้ าที่ 1 จาก 3
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ภำคกลำง เขต 2
ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
อัตรำว่ำง
ที่บรรจุ

คุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง

1 นักวิชำกำรเงินและบัญชี

7

2 นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้

16

3 นักวิชำกำรคลัง

10

4 นักวิชำกำรพัสดุ

7

5 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน

44

6 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

6

7 นักวิชำกำรเกษตร

12

8 นักวิชำกำรสำธำรณสุข

3

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์
กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทาง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง
พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทาง คอมพิวเตอร์
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทาง เกษตรศาสตร์ การเกษตร สัตว์แพทย์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีทางการเกษตร โรคพืชวิทยา
การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน พัฒนาการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน
การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ดา้ นสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย
วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สขุ าภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วิทยาศาสตร์อนามัยและสิง่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล
พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์
เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา

ที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เงินเดือน
ที่จะได้รับ
15,060 บาท
15,060 บาท
15,060 บาท
15,060 บาท
15,060 บาท
15,060 บาท
15,060 บาท

15,060 บาท

ที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

9 นักวิชำกำรสุขำภิบำล

หน้ าที่ 2 จาก 3
อัตรำว่ำง
คุณวุฒิกำรศึกษำ
เงินเดือน
ที่บรรจุ
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ที่จะได้รับ
40 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 15,060 บาท
ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิง่ แวดล้อม
อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิง่ แวดล้อม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์
เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

10 พยำบำลวิชำชีพ

11

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 15,060 บาท
ในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสาขาการพยาบาลชัน้ หนึง่ หรือสาขาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

11 วิศวกรไฟฟ้ำ

4

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด

15,060 บาท

12 วิศวกรโยธำ

61

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด

15,060 บาท

13 วิศวกรสุขำภิบำล

4

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน และต้องได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

15,060 บาท

14 นักวิชำกำรศึกษำ

2

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้

15,060 บาท

15 นักสันทนำกำร

8

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 15,060 บาท
ในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์

16 นักวิชำกำรวัฒนธรรม

1

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์

15,060 บาท

ที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

17 แพทย์แผนไทย

18 เภสัชกร

อัตรำว่ำง
ที่บรรจุ

หน้ าที่ 3 จาก 3
เงินเดือน
ที่จะได้รับ
15,060 บาท

2

คุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
การแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

1

สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทาง เภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

15,840 บาท
สาหรับ
วุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 5 ปี)
ที่ตรงตาม
สาขาวิชาหรือทาง
17,570 บาท

สาหรับ
วุฒิปริญญาตรี
(หลักสูตร 6 ปี)
ที่ตรงตาม
สาขาวิชาหรือทาง
19 นักกำยภำพบำบัด

1

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 15,060 บาท
ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบาบัด และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบาบัด หรือ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดของสภากายภาพ
บาบัด

