
หนา้ 1 จาก 6 

บัญชีต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ภำคกลำง  เขต 3 
ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงำน 

ที ่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ 

1 เจ้ำพนักงำนกำรคลัง 3 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน      
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณชิยการ เลขานุการ การตลาด     
การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์    
การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือ 

9,440 บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณชิยการ เลขานุการ การตลาด      
การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เศรษฐศาสตร์    
การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ 

10,880 บาท 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือเทียบได้ไม่ต า่กว่านี้     
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณชิยการ เลขานุการ การตลาด      
การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตรก์าร
จัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 

11,510 บาท 

2 เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี 70 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน      
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณชิยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั วไป (เฉพาะทางบรหิารธุรกิจ และการจัดการทั วไป        
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือ 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ 
การจัดการทั วไป (เฉพาะทางบรหิารธุรกิจ และการจัดการทั วไปต้อง
มีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือเทียบได้ไม่ต า่กว่านี้     
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ  
การจัดการทั วไป (เฉพาะทางบรหิารธุรกิจ และการจัดการทั วไป 
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต) 
 

11,510 บาท 

3 เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได ้
  

76 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน      
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณชิยการ เลขานุการ การตลาด     
การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ 
การจดัการทั วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงนิ เศรษฐศาสตร์ หรือ  

9,440 บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ 

10,880 บาท 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือเทียบได้ไม่ต า่กว่านี้ใน
สาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณชิยการ เลขานุการ การตลาด การขาย 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ             
การจัดการทั วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ 

11,510 บาท 



หนา้ 2 จาก 6 

ที ่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ 

4 เจ้ำพนักงำนพัสดุ 
  
  

84 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน      
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด 
เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา 
เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั วไป ชา่งโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื องกล ช่างไฟฟา้ หรือ 
 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรม เครื องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ชา่งเครื องกล ช่างไฟฟ้า หรือ 
 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือเทียบได้ไม่ต า่กว่านี้       
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี  เลขานุการ เทคนิคการตลาด  
เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา  
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครื องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั วไป ชา่งโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื องกล  ช่างไฟฟา้  
 

11,510 บาท 

5 เจ้ำพนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 

28 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางชา่งเครื องยนต์ ช่างไฟฟา้     
ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ชา่งกลโรงงาน ช่างเชื อมและโลหะแผน่ 
วิศวกรรมเครื องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิคเครื องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ 
 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบได้
ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางชา่งเครื องยนต์ ชา่งไฟฟ้า      
ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ชา่งกลโรงงาน ช่างเชื อมและโลหะแผน่ 
วิศวกรรมเครื องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิคเครื องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ 
 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบได้
ไม่ต ่ากว่านี้ ในสาขาวชิาหรือทางช่างเครื องยนต์ ช่างไฟฟา้ ชา่งโยธา 
ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื อมและโลหะแผน่ 
วิศวกรรมเครื องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิคเครื องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

11,510 บาท 

6 เจ้ำพนักงำนสวนสำธำรณะ 1 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์ หรือ 
 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนคิ หรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์ หรือ 
 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบได้
ไม่ต ่ากว่านี้ ในสาขาวชิาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์  
 

11,510 บาท 



หนา้ 3 จาก 6 

ที ่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ 

7 เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 51 1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ 
การแพทย์แผนไทย ซึ งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีตอ่จาก
มัธยมศึกษาตอนปลายที ศึกษาวชิาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบ
ได้ในระดบัเดียวกัน หรือ 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ 
การแพทย์แผนไทยพยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ งมีระยะเวลาการศกึษา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศกึษาตอนปลายที ศึกษาวิชาสามญั
หรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบได้  ในระดับเดียวกัน หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสงูหรือเทียบได้ไม่ต า่กว่านี้ใน
สาขาวชิาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย 
เวชกิจฉุกเฉิน 
 

11,510 บาท 

8 เจ้ำพนักงำนสุขำภิบำล 7 1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ ซึ งมีหลักสูตร
การก่าหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

9,440 บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) 
ซึ งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต ่ากว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายที ศึกษาวิชาสามัญ หรือ 
 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ ใน
สาขาวชิาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ  
 

11,510 บาท 

9 เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข 1 1. ได้รับประกาศนียบัตรทันตกรรม ซึ งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที ศึกษาวิชาสามัญ 
 

10,880 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูทันตสาธารณสุข  
 

11,510 บาท 

10 พยำบำลเทคนิค 2 ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
ซึ งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2  ปี ต่อจากชั้นประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบได้ไม่ต ่ากว่า
หลักสูตรดังกล่าว 
 

10,880 บาท 

11 สัตวแพทย์ 1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ 
 

9,620 บาท 

12 เจ้ำพนักงำนศูนย์เยำวชน 1 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม 
วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศลิป์ อาหาร โภชนาการ หรือ 

9,440 บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงูหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทยีบ
ได้ไม่ต า่กว่านี้ ในสาขาวชิาหรือทางคหกรรมศาสตร์  หัตถกรรม 
วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศลิป์ อาหาร โภชนาการ หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์  
หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ 

11,510 บาท 



หนา้ 4 จาก 6 

ที ่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ 

13 นำยช่ำงเขียนแบบ 9 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา      
เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง            
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ชา่งโยธา 
ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบ
ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา 
เทคนิ คสถาปั ต ยกรรม  เทคนิ คก า รจั ด กา ร ง านก่ อสร้ า ง            
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา 
ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทยีบ
ได้ไม่ต า่กว่านี้ ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา      
เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง           
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา 
ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 

11,510 บาท 

14 นำยช่ำงเครื่องกล 1 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเครื องกล เทคนิคการผลิต 
เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื องกล ช่างเครื องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล 
ช่างกลโรงงาน ชา่งกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื องมือกลและ
ซ่อมบ่ารุง โลหะการ หรือ 

9,440 บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื องกล เทคนิคการผลิต 
เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื องกล ช่างเครื องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล 
ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื องมือกลและ
ซ่อมบ่ารุง โลหะการ หรือ 

10,880 บาท 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือคุณวุฒิอย่างอื น 
ที เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่นี้ ในสาขาวชิาหรือทางเครื องกล เทคนิคการ
ผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื องกล ช่างเครื องยนต์ ชา่งยนต ์
ช่างกล  ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื องมือ
กลและซ่อมบ่ารุง โลหะการ 

11,510 บาท 

15 นำยช่ำงผังเมือง 5 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม      
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควศิวกรรมส่ารวจ สถาปัตยกรรม    
ช่างก่อสร้าง ช่างสา่รวจ ชา่งโยธา ช่างเขียนแบบ  หรือ 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบ
ได้ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควศิวกรรมส่ารวจ สถาปัตยกรรม   
ช่างก่อสร้าง ช่างสา่รวจ ชา่งโยธา ช่างเขียนแบบ หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทยีบ
ได้ไม่ต า่กว่านี้ ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม      
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควศิวกรรมส่ารวจ สถาปัตยกรรม    
ช่างก่อสร้าง ช่างสา่รวจ ชา่งโยธา ช่างเขียนแบบ 
 

11,510 บาท 



หนา้ 5 จาก 6 

ที ่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ 

16 นำยช่ำงไฟฟ้ำ 12 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิค-
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้า
ก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ช่างไฟฟ้า ช่างเครื องเย็นและปรับอากาศ หรือ 

9,440 บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิค-
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก่าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์             
ช่างไฟฟ้า ช่างเครื องเย็นและปรับอากาศ หรือ 

10,880 บาท 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื น 
ที เทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื องเย็นและปรับอากาศ 
ไฟฟ้าก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟา้ ชา่งเครื องเย็นและปรับอากาศ 
 

11,510 บาท 

17 นำยช่ำงโยธำ 110 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ   
เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ 
สถาปัตยกรรม หรือ 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบ
ได้ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง          
เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม      
ช่างก่อสร้าง ช่างสา่รวจ ชา่งโยธา หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูงหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบได้ไม่ต ่า
กว่านี ้ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา 
เทคนิคการจดัการงานก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ 
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ชา่งก่อสรา้ง ช่างสา่รวจ ชา่งโยธา   
        

11,510 บาท 

18 นำยช่ำงส ำรวจ 11 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ    
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ชา่งส่ารวจ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบ
ได้ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสา่รวจ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ชา่งโยธา หรือ 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทยีบ
ได้ไม่ต า่กว่านี้ ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ     
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสา่รวจ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ชา่งโยธา  
 

11,510 บาท 



หนา้ 6 จาก 6 

ที ่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ 

19 เจ้ำพนักงำนประปำ 11 1. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบไดใ้น
ระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา้      
เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ชา่งกลโรงงาน          
ช่างเครื องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือ 
 

9,440 บาท 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบ
ได้ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน 
ช่างเครื องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือ 
 

10,880 บาท 

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงูหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทยีบ
ได้ไม่ต า่กว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน   
ช่างเครื องยนต์ ช่างไฟฟ้า  
 

11,510 บาท 

 


