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     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน   เปดรับสมัคร
สอบเปน   พนักงานราชการ จํานวน  22  อัตรา  
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ : 1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ) 
จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา 
วรรณคดี หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
2. พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน  จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชาง (ทางชางไฟฟา 
3. นายชางเทคนิค (ดานเครื่องกล)  จํานวน  7  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชาง (ทางชางเครื่องกล) 
4. นายชางเทคนิค (ดานไฟฟา)  จํานวน  6  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชาง (ทางชางไฟฟา) 
5. นายชางเทคนิค (ดานโยธา)  จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชาง (ทางชางโยธา) 
การรับสมัครสอบ :  ใหผูประสงคจะสมัคร สมัครไดตั้งแตวันที่ 2 - 23 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวน
วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://dede.thaijobjob.com/ 
 
   
  กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จํานวน  16  อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ : 1.  เจาพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในทุกสาขาวิชา และ เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  
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    2. นายชางเขยีนแบบปฏิบัตงิาน จํานวน  1  อัตรา  
                คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากอสราง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม และ เปน
ผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 
3. นายชางโยธาปฏิบัติงาน  จํานวน  2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการกอสราง และ เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 
4. นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน จํานวน  6  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และ เปนผูสอบผานการวัด
ความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 
5. วิศวกรปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมชีวการแพทย และ เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้น
ไป ของ สํานักงาน ก.พ. 
6. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  จํานวน  3  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมโครงสราง และ  
2. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด และตองผานการวัดความรู
ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีของก.พ. 
7. นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏบิัติการ จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่ง ทางคอมพิวเตอร และ เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สํานักงาน ก.พ. 
8. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน 
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาการจัดการ 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป  
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สํานักงาน ก.พ. 

มีตอ
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    การรับสมัครสอบ :  ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตบัดนี้ 11 พฤษภาคม 
    2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://hss.job.thai.com 
 
   
   เทศบาลตําบลสํานักขาม  รับสมัครพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ : ผูดูแลเด็ก (ท่ัวไป) จํานวน   1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฎิบัติงานในหนาที่ 
การรับสมัครสอบ :  ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่เทศบาลตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ตั้งแตวันที่ 2 – 20 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ     
 
   สพป.ปตตานี เขต 1 รับสมัครครูอัตราจาง จํานวน 4 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ : 1 ครูผูสอน วิชาเอกภาษาไทย  (อําเภอเมืองปตตานี)  จํานวน  1 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และ
กําหนดเปนคุณสมบัตรเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย และมีวิชาเอก สาขาเอก  
2. เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อ
ปฎิบัติหนาที่สอน 
2.  ครูผูสอน วิชาเอกคณิตศาสตร   (อําเภอยะหริ่ง)  จํานวน  1 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และ
กําหนดเปนคุณสมบัตรเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย และมีวิชาเอก สาขาเอก  
2. เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อ
ปฎิบัติหนาที่สอน 

3.  ครูผูสอน วิชาเอกปฐมวัย   (อําเภอยะหริ่ง)  จํานวน  1 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา  
หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนดเปนคุณสมบัตรเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ครูผูชวย และมีวิชาเอก สาขาเอก  
2. เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบ 

วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฎิบัติหนาที่สอน 
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    4. ครูผูสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ  (อําเภอหนองจิก)  จํานวน  1 อัตรา  
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา  
    หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนดเปนคุณสมบัตรเฉพาะสําหรับตําแหนง 

    ครูผูชวย และมีวิชาเอก สาขาเอก  
2. เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อ
ปฎิบัติหนาที่สอน 

การรับสมัครสอบ :  ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นในสมัครดวยตนเองไดที่กลุมงานบริหารงานบุคคล สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ตั้งแตวันที่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ไมเวนวันหยุดราชการ 

 
   กรมควบคุมโรค  เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จํานวน  11  อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ : 1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จํานวน  8  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ หรือ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
2. เปนผูสอบผานการสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
2. นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ  จํานวน  2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทย หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
2. เปนผูสอบผานการสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
3. นายชางศิลปปฏิบัติงาน  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาวิจิตรศิลป หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่อง
เรือนและตกแตงภายใน 
2. เปนผูสอบผานการสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับ ปวส. ขึ้นไป 
การรับสมัครสอบ : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตวนัที่ 19 เมษายน - 9  
พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต  
https://ddc.thaijobjob.com/ 
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      กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปดรับสมัครสอบบรรจุเขารับ 
    ราชการ จํานวน   5  อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ : 1. นักวิชาการพาณิชยปฎิบตัิงาน  จํานวน  5  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ผูสมัครสอบตองไดรับปริญญาตรหีรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบไดในระดบัเดยีวกนัใน
สาขาวิชานิติศาสตร 
- เปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทัว่ไป ระดับปรญิญาตรีขึ้นไป ของสํานกังาน 
 ก.พ. แลว 
การรับสมัครสอบ : ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดตั้งแตวันที่ 20 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 
ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://dbd.thaijobjob.com/ 
 
     
 
    
  
 
          
 
     
 
   
    
   
 

 
-5- 


