
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  เปดรับสมัครสอบบรรจุเขา 

    รับราชการ จํานวน 10 อัตรา      

    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ   จํานวน 3 อัตรา 

               คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน

ระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา  2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

2. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ดานกฏหมาย)   จํานวน 3 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

นิติศาสตร  2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

3. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ)  จํานวน 5 อตัรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดต้ังแตวันที่ 22 มีนาคม - 25 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวน

วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://rlpd.thaijobjob.com/      

 

   กรมการขาว เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ  จํานวน  21 อัตรา 

ตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบ  : 1. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ     จํานวน  3  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน สาขาวิชา

เกษตรศาสตร ทางพืชไร หรือทางพืชไรนา  2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. 

ระดับปริญญาโท 

2. วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมเครื่องกล  2.  เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถ

ทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกวา 

 3. เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จํานวน  13  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  

หรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได 

ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 

และสหกรณ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
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    4. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ดานปฐพี)  จํานวน  2  อัตรา 

    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ

เดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร หรือทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 

5. นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ   จํานวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

เกษตรศาสตร ทางโรคพืช หรือทางโรคพืชวิทยา 

6. นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ    จํานวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

เกษตรศาสตร ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ทางกีฏวิทยา 

การรับสมัครสอบ  : กรมการขาวจะรับสมัครคัดเลือกทางอินเทอรเน็ต ต้ังแตวันที่ 12 - 26 มีนาคม 2561 ตลอด 24 

ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://ricethailand.job.thai.com  

 
 

   กรมสรรพาวุธทหารบก เปดรับสมัครสอบบรรจุเขารับราชการ จํานวน  50  อัตรา 

ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. ชกท. สงกําลังทั่วไปสายสรรพาวุธ  จํานวน 15 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.(ปวช) สาขาพณิชยกรรม, คอมพิวเตอรธุรกิจ  

2. ชกท. สงกําลังกระสุน  จํานวน  10  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.(ปวช) สาขาพณิชยกรรม, คอมพิวเตอรธุรกิจ 

3. ชกท.ชางอาวุธ  จํานวน  15  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.(ปวช) สาขาเครื่องกล สาขาไฟฟา สาขาอิเล็กทรอนิกส หรือ

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

4. ชกท.ชางยานยนต  จํานวน  10  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.(ปวช) สาขาชางยนต หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

การรับสมัครสอบ  : ผูที่มีความประสงคจะสมัครสอบ สมัครดวยตนเองไดที่ แหลงสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก 

ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่  

14 - 16 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ 
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     กรมโยธาธิการและผังเมือง เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเขารับราชการ 

    จํานวน 13 อัตรา 

    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมโยธา และไดรับใบอนุญาต เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ตั้งแตระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   จํานวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  1. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมโยธา และไดรับใบอนุญาต เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสํานักงาน ก.พ. 

3.  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ดานวิศวกรรมขนสงและจราจร)  จํานวน  2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1.ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมโยธา และไดรับใบอนุญาต เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

2.  เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสํานักงาน ก.พ. 

4. นิติกรปฏิบัติการ จํานวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1.  ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

นิติศาสตร  

2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ตั้งแตระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

5. นายชางโยธาปฏิบัติงาน จํานวน  4  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ใน

สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการกอสราง  

2.  เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ สํานักงาน ก.พ.  

6.  นายชางสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน  4  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ 

วุฒิอ่ืนที ่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาโยธา   

2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ สํานักงาน ก.พ.  

ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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    การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่  

    29  มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต   

    http://job.dpt.go.th/ 

 

 

   กรมประชาสัมพันธ เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเขารับราชการ     จํานวน 7 อัตรา 

ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   จํานวน  3  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ผูสมัครสอบไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน  

ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

2. จะตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  

2.  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   จํานวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ผูสมัครสอบไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ  

2. จะตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้สูงขึ้นไป ของสาํนักงาน ก.พ. 

3.  นายชางไฟฟาปฏบิัติงาน  จํานวน   2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ผูสมัครสอบไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงูหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ

เดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

2. จะตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้สูงขึ้นไป ของสาํนักงาน ก.พ. 

4.  เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน   จํานวน  1  อัตรา   

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ผูสมัครสอบไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน

ระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

2. จะตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 

การรับสมัครสอบ  :  ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึง 19 มีนาคม 2561 

ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต http://www.prd.go.th  

หัวขอ ประกาศกรมประชาสัมพันธ (รับสมัครงาน) "ขาวรับสมัครสอบแขงขันฯ" 
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     สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปดรับสมัครสอบเปน 

    พนักงานราชการ จํานวน 23 อัตรา 

    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นิติกร จํานวน  3  อัตรา 

    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 

2.  นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

3.  นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

4.  นักวิชาการเผยแพร  จํานวน  3  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศ

ศาสตร สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาวารสารศาสตร และสาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

5.  นักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

6. นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน  7  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่งทางการแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 

7. เจาหนาที่ประสานงานโครงการ  จํานวน  2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

การรับสมัครสอบ  :  ใหผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวน

วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต http://job.fda.moph.go.th 
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