หน้า 1 จาก 7
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ภำคใต้ เขต 2
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน
ที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 เจ้ำพนักงำนกำรคลัง

2 เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

3 เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้

อัตรำว่ำง
ที่บรรจุ

คุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง

2

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด
การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์
การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด
การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์
การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตา่ กว่านี้
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด
การขาย การเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์การ
จัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ
การจัดการทัวไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทัวไป
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ
การจัดการทัวไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทัวไปต้อง
มีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตา่ กว่านี้
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ
การจัดการทัวไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทัวไป
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต)
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด
การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ
การจัดการทัวไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย
การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทัวไป
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตา่ กว่านี้ใน
สาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย
การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ
การจัดการทัวไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

96

89

เงินเดือน
ที่จะได้รับ
9,440 บาท

10,880 บาท

11,510 บาท

9,440 บาท

10,880 บาท

11,510 บาท

9,440 บาท

10,880 บาท

11,510 บาท

ที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

4 เจ้ำพนักงำนพัสดุ

อัตรำว่ำง
ที่บรรจุ

คุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง

115

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด
เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครืองกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ
การจัดการทัวไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครืองกล ช่างไฟฟ้า หรือ

หน้า 2 จาก 7
เงินเดือน
ที่จะได้รับ
9,440 บาท

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 10,880 บาท
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์
การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรม เครืองกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทัวไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครืองกล ช่างไฟฟ้า หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตา่ กว่านี้
11,510 บาท
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด
เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครืองกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ
การจัดการทัวไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครืองกล ช่างไฟฟ้า
5 เจ้ำพนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

38

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครืองยนต์ ช่างไฟฟ้า
ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชือมและโลหะแผ่น
วิศวกรรมเครืองกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
เทคนิคเครืองเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ

9,440 บาท

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ 10,880 บาท
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครืองยนต์ ช่างไฟฟ้า
ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชือมและโลหะแผ่น
วิศวกรรมเครืองกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
เทคนิคเครืองเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ 11,510 บาท
ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครืองยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา
ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชือมและโลหะแผ่น
วิศวกรรมเครืองกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
เทคนิคเครืองเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

6 เจ้ำพนักงำนกำรเกษตร

หน้า 3 จาก 7
อัตรำว่ำง
คุณวุฒิกำรศึกษำ
เงินเดือน
ที่บรรจุ
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ที่จะได้รับ
1
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ใน
9,440 บาท
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร
ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร
ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือ

10,880 บาท

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ 11,510 บาท
ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร
ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
เศรษฐศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์หรืออนุปริญญา
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร
ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
เศรษฐศาสตร์การเกษตร ธุรกิจและสหกรณ์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์

7 เจ้ำพนักงำนสวนสำธำรณะ

4

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์ หรือ

9,440 บาท

2. ได้รับประกาศนียบัตรเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ใน 10,880 บาท
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ 11,510 บาท
ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์

8 เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

43

1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ 9,440 บาท
การแพทย์แผนไทย ซึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีตอ่ จาก
มัธยมศึกษาตอนปลายทีศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ 10,880 บาท
การแพทย์แผนไทยพยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึงมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายทีศึกษาวิชาสามัญ
หรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ ในระดับเดียวกัน หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตา่ กว่านี้ใน
สาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย
เวชกิจฉุกเฉิน

11,510 บาท

ที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

9 เจ้ำพนักงำนสุขำภิบำล

10 เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข

หน้า 4 จาก 7
อัตรำว่ำง
คุณวุฒิกำรศึกษำ
เงินเดือน
ที่บรรจุ
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ที่จะได้รับ
3
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ ซึงมีหลักสูตร 9,440 บาท
การก่าหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

1

2. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย)
ซึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ากว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายทีศึกษาวิชาสามัญ หรือ

10,880 บาท

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ใน
สาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ

11,510 บาท

1. ได้รับประกาศนียบัตรทันตกรรม ซึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย 10,880 บาท
กว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายทีศึกษาวิชาสามัญ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

11,510 บาท

11 สัตวแพทย์

1

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์

9,620 บาท

12 เจ้ำพนักงำนห้องสมุด

1

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางบรรณารักษ์ หรือ

9,440 บาท

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร 11,510 บาท
วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางบรรณารักษ์

13 เจ้ำพนักงำนศูนย์เยำวชน

1

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม
วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ หรือ

9,440 บาท

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบ 11,510 บาท
ได้ไม่ตา่ กว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม
วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์
หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ

ที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

14 นำยช่ำงเขียนแบบ

หน้า 5 จาก 7
อัตรำว่ำง
คุณวุฒิกำรศึกษำ
เงินเดือน
ที่บรรจุ
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ที่จะได้รับ
20 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ใน
9,440 บาท
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครืองกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา
ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบ 10,880 บาท
ได้ ในระดั บ เดี ย วกัน ในสาขาวิ ช าหรือทางเทคนิ ควิ ศวกรรมโยธา
เท คนิ คส ถา ปั ต ยก รร ม เท คนิ คก าร จั ด กา รง าน ก่ อ สร้ า ง
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครืองกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา
ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบ 11,510 บาท
ได้ไม่ตา่ กว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครืองกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา
ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม

15 นำยช่ำงเครื่องกล

8

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครืองกล เทคนิคการผลิต
เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครืองกล ช่างเครืองยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล
ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครืองมือกลและ
ซ่อมบ่ารุง โลหะการ หรือ

9,440 บาท

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบ 10,880 บาท
ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครืองกล เทคนิคการผลิต
เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครืองกล ช่างเครืองยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล
ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครืองมือกลและ
ซ่อมบ่ารุง โลหะการ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอืน
11,510 บาท
ทีเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเครืองกล เทคนิคการ
ผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครืองกล ช่างเครืองยนต์ ช่างยนต์
ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครืองมือ
กลและซ่อมบ่ารุง โลหะการ

ที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

16 นำยช่ำงไฟฟ้ำ

หน้า 6 จาก 7
อัตรำว่ำง
คุณวุฒิกำรศึกษำ
เงินเดือน
ที่บรรจุ
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ที่จะได้รับ
16 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ใน
9,440 บาท

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครืองเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้า
ก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่างไฟฟ้า ช่างเครืองเย็นและปรับอากาศ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ 10,880 บาท
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครืองเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก่าลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่างไฟฟ้า ช่างเครืองเย็นและปรับอากาศ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอืน
11,510 บาท
ทีเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครืองเย็นและปรับอากาศ
ไฟฟ้าก่าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครืองเย็นและปรับอากาศ

17 นำยช่ำงโยธำ

162

18 นำยช่ำงสำรวจ

8

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ใน
9,440 บาท
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ
เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ
สถาปัตยกรรม หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบ 10,880 บาท
ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ไม่ต่า 11,510 บาท
กว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส่ารวจ
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ใน
9,440 บาท
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส่ารวจ
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบ 10,880 บาท
ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส่ารวจ
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบ 11,510 บาท
ได้ไม่ตา่ กว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส่ารวจ
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา

ที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

19 เจ้ำพนักงำนประปำ

หน้า 7 จาก 7
อัตรำว่ำง
คุณวุฒิกำรศึกษำ
เงินเดือน
ที่บรรจุ
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ที่จะได้รับ
19 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ใน
9,440 บาท
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน
ช่างเครืองยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบ 10,880 บาท
ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
เทคนิ ควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน
ช่ า งเครื องยนต์ ช่ า งไฟฟ้ า หรื อ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบ
ได้ไม่ตา่ กว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิ ศวกรรมไฟฟ้า
เทคนิ ควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน
ช่ า งเครื องยนต์ ช่ า งไฟฟ้ า

11,510 บาท

