
หน้าท่ี 1 จาก 3 
บัญชีต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ภำคใต้  เขต 1 
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  ระดับปฏิบัติกำร 

 

 ที่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

1 นักวิชำกำรเงินและบัญช ี 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณชิยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์      
การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร 
 

15,060 บาท 

 

 

2 นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได ้ 7 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณชิยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์      
การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ   
 

15,060 บาท 

 

 

3 นักวิชำกำรคลัง 2 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางพาณชิยศาสตร์ บัญชี  เศรษฐศาสตร์ 
กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง 
 

15,060 บาท 

 

 

4 นักวิชำกำรพัสดุ 4 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทาง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง 
พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บญัช ี
 

15,060 บาท 

 

 

5 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 11 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี พาณชิยศาสตร์ การจัดการการคลัง 
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
 

15,060 บาท 

 

 

6 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทาง คอมพิวเตอร์ 
 

15,060 บาท 

 

 

7 นักวิชำกำรเกษตร 5 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทาง เกษตรศาสตร์ การเกษตร สัตว์แพทย์ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยทีางการเกษตร โรคพืชวิทยา  
การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน พัฒนาการเกษตร      
เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พฒันาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

15,060 บาท 

 

 

8 นักวิชำกำรสำธำรณสุข 4 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางสาธารณสขุศาสตร์  สาธารณสุขชุมชน    
การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ดา้นสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย 
วิทยาศาสตร์เน้นวทิยาศาสตร์สขุาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์อนามัยและสิง่แวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์     
เวชศาสตร์การกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์       
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร ์จิตวิทยา 

15,060 บาท 

 



หน้าท่ี 2 จาก 3 
 

 ที่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

9 นักวิชำกำรสุขำภิบำล 7 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางสาธารณสขุศาสตร์ อนามัยสิง่แวดล้อม       
อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล 
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิง่แวดล้อม 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์
เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

15,060 บาท 

 

 

10 พยำบำลวิชำชีพ 3 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสาขาการพยาบาลชัน้หนึง่ หรือสาขาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 

15,060 บาท 

 

 

11 วิศวกรเคร่ืองกล 2 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางวิศวกรรมเคร่ืองกล และได้รับใบอนญุาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด 
 

15,060 บาท 

 

 

12 วิศวกรโยธำ 30 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน  
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ  และได้รับใบอนุญาตเปน็       
ผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด 
 

15,060 บาท 

 

 

13 วิศวกรสุขำภิบำล 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน และต้องได้รับ
ใบอนุญาตเปน็ผูป้ระกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 
 

15,060 บาท 

 

 

14 สถำปนิก 3 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเปน็     
ผู้ประกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 

15,840 บาท 

 

 

15 นักวิชำกำรศึกษำ 6 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์  หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้ 
 
 

15,060 บาท 

 

 

16 นักสันทนำกำร 10 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ 
 

15,060 บาท 

 
 



หน้าท่ี 3 จาก 3 
 

 ที่ ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตรำว่ำง 
ที่บรรจุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 
ที่จะได้รับ  

 

17 แพทย์แผนไทย 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
การแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 
สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการ 
แพทย์แผนไทยประยุกต ์
 

15,060 บาท 

 

 

18 เภสัชกร 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทาง เภสชัศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง  

15,840 บาท 
ส าหรับ 

วุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี)  

ที่ตรงตาม 
สาขาวิชาหรือทาง 

 

17,570 บาท
ส าหรับ 

วุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 6 ปี)  

ที่ตรงตาม 
 สาขาวิชาหรือทาง 

 

19 นักกำยภำพบ ำบัด 2 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบ าบัด และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด หรือ
ใบอนุญาตเปน็ผูป้ระกอบวิชาชพีกายภาพบ าบดัของสภากายภาพ 
บ าบดั         
  

15,060 บาท 

 

 

20 นักวิชำกำรสวนสำธำรณะ 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวชิาหรือทาง เกษตรกรรม การจัดการศัตรูพืช การจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พืชศาสตร์ พืชไร่ พชืไรน่า 
พืชสวน โรคพืช โรคพืชวิทยา เกษตรเขตร้อน ทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ พฤกษศาสตร์ วนศาสตร์ อุทยานและนันทนาการ 
 

15,060 บาท 

 
 

 


