ภาคกลาง 2 หน้าที่ 1 จาก 4
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคกลำง เขต 2
ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
อัตรำว่ำง
ที่บรรจุ

คุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง

1 นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบตั ิกำร

88

2 นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ปฏิบตั ิกำร

30

3 นักวิชำกำรคลังปฏิบัติกำร

26

4 นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร

39

5 นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน

75

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
ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์
กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์
การวางแผน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา
คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ประชากรศาสตร์
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทุกสาขา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ
อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทาง คอมพิวเตอร์

ที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ปฏิบัติกำร

6 นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร

128

7 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

138

ปฏิบัติกำร

8 นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบตั ิกำร

24

9 นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตร

8

ปฏิบัติกำร

10 นิติกรปฏิบัตกิ ำร

131

11 นักประชำสัมพันธ์ปฏิบตั ิกำร

34

12 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร

29

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
15,060 บาท
15,060 บาท
15,060 บาท

15,060 บาท

ภาคกลาง 2 หน้าที่ 2 จาก 4
อัตรำว่ำง
คุณวุฒิกำรศึกษำ
เงินเดือน
ที่
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ที่บรรจุ
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ที่จะได้รับ
8
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 15,060 บาท
13 นักพัฒนำกำรท่องเที่ยวปฏิบัตกิ ำร

14 นักพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

84

15 นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบตั ิกำร

28

16 นักวิชำกำรเกษตรปฏิบตั ิกำร

23

17 นักจัดกำรงำนเทศกิจปฏิบัติกำร

10

18 นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

8

ปฏิบัติกำร

19 นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัตกิ ำร

58

ในสาขาวิชาหรือทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ
วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์
อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชาทุกทาง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา จิตวิทยา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทาง เกษตรศาสตร์ การเกษตร สัตว์แพทย์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีทางการเกษตร โรคพืชวิทยา
การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน พัฒนาการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย
รัฐประศาสนศาสตร์
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางเคมี กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม
ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย
การจัดการสาธารณภัย
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

15,060 บาท
15,060 บาท

15,060 บาท

15,060 บาท
15,060 บาท

15,060 บาท

ภาคกลาง 2 หน้าที่ 3 จาก 4
อัตรำว่ำง
คุณวุฒิกำรศึกษำ
เงินเดือน
ที่
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ที่บรรจุ
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ที่จะได้รับ
20 นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบัติกำร 11 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 15,060 บาท
ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา
สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร
วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา
สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิง่ แวดล้อม
อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิง่ แวดล้อม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์
เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

21 นักวิชำกำรสุขำภิบำลปฏิบัตกิ ำร

90

22 พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร

35

23 นำยสัตวแพทย์ปฏิบัติกำร

4

24 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติกำร

3

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 15,060 บาท
ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด

25 วิศวกรไฟฟ้ำปฏิบัติกำร

2

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด

15,060 บาท

26 วิศวกรโยธำปฏิบัติกำร

103

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด

15,060 บาท

27 วิศวกรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร

6

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน และต้องได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

15,060 บาท

28 สถำปนิกปฏิบตั ิกำร

25

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด

15,840 บาท

15,060 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 15,060 บาท
ในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสาขาการพยาบาลชัน้ หนึง่ หรือสาขาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับ 17,570 บาท
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

ที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

29 นักผังเมืองปฏิบตั ิกำร

ภาคกลาง 2 หน้าที่ 4 จาก 4
อัตรำว่ำง
คุณวุฒิกำรศึกษำ
เงินเดือน
ที่บรรจุ
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ที่จะได้รับ
8
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 15,060 บาท

30 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร

243

31 นักสันทนำกำรปฏิบัตกิ ำร

35

32 บรรณำรักษ์ปฏิบตั ิกำร

12

ในสาขาวิชาหรือทาง การจัดการผังเมือง ผังเมือง วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 15,060 บาท
ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 15,060 บาท
ในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 15,060 บาท
ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือ
สารนิเทศศาสตร์

