
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
        
     สํานักงานประกันสังคม เปดรับสมัครสอบเปนพนกังานราชการ  
    จํานวน  13  อัตรา 
               ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  1. นักวิชาการแรงงาน    จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
2. เจาพนักงานธุรการ จํานวน  3 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสาขาพณิชยการ การบัญชี การเงินการธนาคาร 
บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทัว่ไป เลขานุการ คอมพิวเตอรธุรกจิ การจัดการสํานักงาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3.  เจาพนักงานการเงินและบัญช ี  จํานวน  3 อัตรา   
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสาขาพณิชยการ การบัญชี การเงินการธนาคาร 
4.  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  จํานวน  1 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสาขาพณิชยการ การบัญชี  การตลาด  
การจัดการทัว่ไป เลขานุการ คอมพิวเตอรธุรกิจ 
5.  ครูฝกฝมือแรงงาน จํานวน  5 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในหลายสาขา 
การรับสมัครสอบ  : ผูสนใจสามารถสมัครไดตั้งแตวันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวน
วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต http://sso.thaijobjob.com/ 
 
 
   กองพลพัฒนาที่ 1 เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จํานวน 14 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  1. เสมียนกองรอย  จํานวน 1 อัตรา 
2. เสมียนพิมพดีด   จํานวน  2  อัตรา 
3. เสมียนสงกาํลัง   จํานวน  2 อัตรา 
4. ชางยานยนต    จํานวน  1 อัตรา 
5. ชางยานยนตลอ   จํานวน  2 อัตรา 
6. ชางเครื่องมอืกล   จํานวน  1 อัตรา 
7. ชางวิทยุ    จํานวน  1 อัตรา 
8. ชางไมกอสราง   จํานวน  1 อัตรา 
9.  พลขับ    จํานวน  2 อัตรา 
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    10.  พลสูทกรรม  จํานวน  1 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  1. เปนผูมีสัญชาติไทยแตกําเนิด และบิดามารดามี
สัญชาติไทยแตกําเนิดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 
2. เปนพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย) มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสมในการรับราชการทหาร 
3. มีอายุ 18 ป บริบูรณ ถึง 30 ป ยกเวนพลขับ ตอง 22 - 30 ป สูง 160 ซม. 
4. สําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปที่ 3 เปนอยางต่ํา 
5. ไมมีลายสักออกนอกรมผา 
6. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม 
7. ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล 
8. ไมเปนผูที่เคยถูกใหออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง 
9. ไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการ 
10.ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุก ตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ 
การรับสมัครสอบ  : กําหนดการรับสมัคร วันที่ 20 ธันวาคม 2560 - 19 มกราคม 2561ในวันและเวลาราชการ  
ณ. ฝายธุรการและกําลังพล กองพลพัฒนาที่ 1 คายศรีสุริยพงษ ตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 
   กรมปาไม  เปดรับสมัครสอบเปนพนักงานราชการ    จํานวน   46  อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  1.  เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน   2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสาขาพณิชยการ การบัญชี 
2.  เจาพนักงานพัสดุ จํานวน   18  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสาขาพณิชยการ การบัญชี การเงินการธนาคาร 
บริหารธุรกิจและการธนาคาร บริหารธุรการ การตลาด การจัดการทั่วไป การเลขานุการ คอมพิวเตอรธุรกิจ  
3.  เจาหนาที่การเงินและบัญชี  จํานวน   1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ในสาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร 
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    4.  เจาหนาท่ีธุรการ  จํานวน   1 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ในสาขาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ 
5. เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  จํานวน   1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ 
6.  เจาหนาท่ีการเกษตร  จํานวน   2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรกรรม 
7.  ผูชวยเจาหนาท่ีการเกษตร จํานวน   2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 
8.  ผูชวยพนักงานพิทักษปา จํานวน   2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 
9.  นายชางสํารวจ  จํานวน   1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสาขาวิชาชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา 
ชางอุตสาหกรรม เทคนิควิศวกรรมสํารวจ 
10. ชางสํารวจ   จํานวน   7 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสาขาวิชาวิชาชางกอสราง ชางสํารวจ ชาง
โยธา ชางอุตสาหกรรม เทคนิควิศวกรรมสํารวจ 
11.  พนักงานขับเคร่ืองจักรขนาดเบา จํานวน   1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : มีความรู ความสามารถ ความชํานาญ ในหนาที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป และไดรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 
12.  พนักงานขับเคร่ืองจักรขนาดกลาง จํานวน   1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : มีความรู ความสามารถ ความชํานาญในหนาที่  
และเคยขับเครื่องจักรกล มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป และไดรับ 
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 
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    13.  พนักงานพิทักษปา จํานวน   2  อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : มีความรู ความชํานาญ ประสบการณในงานที่มี 
    ลักษณะงานสอดคลองกับงานที่ตองปฏิบัติ เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป (ตองสามารถ
พิสูจนใหเห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจาง หรือหนวยงาน) 
14.  นิติกร จํานวน   2  อัตรา     
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรี ทางดานนิติศาสตร 
15.  นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน   1  อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญช ี
16.  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป จํานวน   1  อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรี 
17.  เจาหนาท่ีเผยแพร  จํานวน   1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 ตลอด 
24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://forest.job.thai.com 
    
 
   กรมเจาทา เปดรับสมัครสอบบรรจุเขารับราชการ   จํานวน  16  อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  1. เจาพนักงานพัสดปุฏิบตัิงาน   จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และเปน
ผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ขึ้นไป ของ ก.พ. 
2. นายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน    จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่น 
ที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  และเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงขึ้นไป ของ ก.พ. 
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     3. นายชางโยธาปฏิบัติงาน  จํานวน  2 อัตรา  
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยาง
    อ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชา
    การกอสราง  และเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงขึ้นไป ของ ก.พ. 
4. นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ (ดานการควบคุมการจราจรทางน้ํา)        จํานวน  2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และเปน
ผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. 
5. นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ  (ดานพาณิชยนาวี)  จํานวน  2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร หรือสาขาวิชาโลจิสติกส และเปน
ผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. 
6. นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ ทางภูมิศาสตร และเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถ 
ทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ 
7. เจาพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ  
หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ ไดรับประกาศนียบัตรอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
1. ไดรับประกาศนียบัตรตนกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตตจากกรมเจาทา หรือที่
กรมเจาทาเทยีบไดไมต่ํากวานี้  
2.ไดรับประกาศนียบัตรตนกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตตหรือมากกวาจากกรมเจาทา 
หรือที่กรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี ้
8. นิติกรปฏิบัติการ  จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบได 
ในระดบัเดยีวกันในสาขาวิชานิติศาสตร และเปนผูสอบผานการวัดความรู 
ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. 
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    9. นายชางกลเรือปฏิบัติการ  จํานวน  3 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบไดใน
    ระดับเดยีวกัน ในสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทาง
วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ ไดรับประกาศนยีบัตรอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้  
1. ไดรับประกาศนียบัตรรองตนกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต หรือมากกวาจากกรม
เจาทาหรือที่กรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรตนกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตตจากกรมเจาทา หรือที่
กรมเจาทาเทยีบไดไมต่ํากวานี้  
3. ไดรับประกาศนียบัตรตนกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตตหรือมากกวาจากกรมเจาทา 
หรือที่กรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี ้
10. นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบตัิการ จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางวิทยาศาสตรกายภาพ ทางฟสิกสทางเคมี ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ทางประมง  
และเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไประดับปริญญาโทของ ก.พ. 
11.  นักเดินเรือปฏิบัตงิาน   จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายเดินเรือของเรอืกลเดินทะเล ขนาด 500 ตัน
กรอส หรือมากกวา หรือประกาศนยีบัตรตนเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส จากกรมเจาทา หรือ
ที่กรมเจาทาเทยีบได ไมต่ํากวานี้  
2. ไดรับประกาศนียบัตรตนเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือ มากกวา หรือประกาศนียบัตรนาย
เรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส จากกรมเจาทา หรือที่กรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้  
3. ไดรับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส 
 หรือมากกวาจากกรมเจาทา หรือที่กรมเจาทาเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
การรับสมัครสอบ  : ใหผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 
 8 มกราคม 2561ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://md.thaijobjob.com/ 
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