คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และสถานที่ปฏิบตั งิ าน
สังกัด การไฟฟาเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตําแหนง พนักงานชาง (ไฟฟา) จํานวน 45 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟากําลัง
สถานที่ปฏิบตั ิงาน มีดังนี้
สถานที่ปฏิบตั ิงาน
1) แผนกบริการและงานธุรกิจ กองบริการลูกคา ฝายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟาเขต 2 (ชลบุร)ี ภาค 3 (อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุร)ี
2) แผนกวิเคราะหคุณภาพไฟฟา กองบริการลูกคา ฝายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟาเขต 2 (ชลบุร)ี ภาค 3 (อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุร)ี
3) แผนกบริการธุรกิจโทรคมนาคม กองบริการลูกคา ฝายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟาเขต 2 (ชลบุร)ี ภาค 3 (อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุร)ี
4) แผนกมิเตอรและหมอแปลง กองบริการลูกคา ฝายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟาเขต 2 (ชลบุร)ี ภาค 3 (อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุร)ี
5) แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา การไฟฟาสวนภูมิภาคเมืองพัทยา (อ.บางละมุง จ.ชลบุร)ี
6) แผนกมิเตอร การไฟฟาสวนภูมิภาคเมืองพัทยา (อ.บางละมุง จ.ชลบุร)ี
7) แผนกมิเตอร การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดตราด
8) แผนกบริการลูกคา การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
9) แผนกกอสราง การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
10) แผนกมิเตอร การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
11) แผนกกอสราง การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา
12) แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา
13) แผนกมิเตอร การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
14) แผนกกอสราง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
15) แผนกมิเตอร การไฟฟาสวนภูมิภาคจอมเทียน (ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุร)ี
16) แผนกกอสราง การไฟฟาสวนภูมิภาคจอมเทียน (ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุร)ี
17) แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา การไฟฟาสวนภูมิภาคจอมเทียน (ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุร)ี
18) แผนกมิเตอร การไฟฟาสวนภูมิภาคบางแสน (ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุร)ี
19) แผนกกอสราง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานบึง จ.ชลบุรี
20) แผนกมิเตอร การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี
21) แผนกมิเตอร การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพานทอง จ.ชลบุรี
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คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และสถานที่ปฏิบตั งิ าน
สังกัด การไฟฟาเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตําแหนง พนักงานชาง (ไฟฟา) จํานวน 45 อัตรา (ตอ)
สถานที่ปฏิบตั ิงาน มีดังนี้
สถานที่ปฏิบตั ิงาน
22) แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพานทอง จ.ชลบุรี
23) แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
24) แผนกมิเตอร การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด (ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง)
25) แผนกมิเตอร การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานคาย จ.ระยอง
26) แผนกกอสราง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานคาย จ.ระยอง
27) แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานคาย จ.ระยอง
28) แผนกมิเตอร การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานฉาง จ.ระยอง
29) แผนกบริการลูกคา การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานฉาง จ.ระยอง
30) แผนกกอสราง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานฉาง จ.ระยอง
31) แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานฉาง จ.ระยอง
32) แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสอยดาว จ.จันทบุรี
33) แผนกมิเตอร การไฟฟาสวนภูมิภาคบึง (ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)
34) แผนกกอสราง การไฟฟาสวนภูมิภาคบึง (ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุร)ี
35) แผนกบริการลูกคาและการตลาด การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอบางคลา จ.ฉะเชิงเทรา
36) แผนกกอสรางและปฏิบัติการ การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง
37) แผนกกอสรางและปฏิบัติการ การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาเพ (ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง)
38) การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอแกงหางแมว จ.จันทบุรี
39) การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยตําบลบอเวฬุ (อ.ขลุง จ.จันทบุร)ี
40) การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอราชสาสน จ.ฉะเชิงเทรา
41) การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอเกาะกูด จ.ตราด

ตําแหนง พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาซอฟแวรระบบสมองกลฝงตัว
ยกเวน สาขาทางดานสื่อบันเทิง, มัลติมีเดีย, การออกแบบสิ่งพิมพ, คอมพิวเตอรกราฟก
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คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และสถานที่ปฏิบตั งิ าน
สังกัด การไฟฟาเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตําแหนง พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา (ตอ)
สถานที่ปฏิบตั ิงาน มีดังนี้
สถานที่ปฏิบตั ิงาน
1) การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานคาย จ.ระยอง

จํานวน (อัตรา)
1

ตําแหนง พนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบัญชี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส
สถานที่ปฏิบตั ิงาน มีดังนี้
สถานที่ปฏิบตั ิงาน
1) แผนกคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง จ.ระยอง

หนาที่ 3 จาก 3

จํานวน (อัตรา)
1

