
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
        
         กรมท่ีดิน เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จํานวน  213 อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ จํานวน  6  อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : (1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทียบได 
ในระดบัเดยีวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมสํารวจ ทางวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร 
หรือทางวิศวกรรมโยธา และ  
(2) เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไประดบัปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานกังาน ก.พ. 
2.  นายชางรงัวัดปฏิบตังิาน วุฒิประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ยกเวนพืน้ที่ 4 จังหวดัชายแดนใต จังหวดัยะลา นราธิวาส 
ปตตานี และจงัหวัดสตูล)   จํานวน  64  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวฒุิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดบัเดียวกัน  
ในสาขาวิชากอสราง ทางชางโยธา ทางชางสํารวจ หรือทางชางกอสราง และ 
(2) เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไประดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพขึน้ไป ของสํานกังาน ก.พ. 
3. นายชางรงัวดัปฏิบตังิาน วฒุิประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (พื้นที่ 4 จังหวดัชายแดนใต จังหวดัยะลา นราธิวาส ปตตานี 
และจังหวัดสตูล) จํานวน  5  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวฒุิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดบัเดียวกัน  
ในสาขาวิชากอสราง ทางชางโยธา ทางชางสํารวจ หรือทางชางกอสราง และ 
(2) เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไประดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพขึน้ไป ของสํานกังาน ก.พ. 
4. นายชางรงัวดัปฏิบตังิาน วฒุิประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ยกเวนพื้นที่ 4 
จังหวดัชายแดนใต จังหวดัยะลา นราธิวาส ปตตานี และจงัหวัดสตูล) จํานวน  129  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกนั 
ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานกอสราง  
(2) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชา
สํารวจ หรือสาขาวิชาการกอสราง และ  
(3) เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไประดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดบัประกาศนยีบัตร
วิชาชีพช้ันสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ 
5. นายชางรงัวดัปฏิบตังิาน วฒุิประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนิค และ 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (พื้นที่ 4 จงัหวัดชายแดนใต จังหวัดยะลา  
นราธิวาส ปตตานี และจังหวัดสตูล) 
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                   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ 
   คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชา
เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานกอสราง หรือ 
(2) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชา
สํารวจ หรือสาขาวิชาการกอสราง และ  
(3) เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 7 - 27 พฤศจิกายน 2560 

ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://dol.thaijobjob.com/    
 
   
 
   สํานักงบประมาณ   เปดรับสมัครสอบบรรจุเขารับราชการ   จํานวน  12  อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นักวิเคราะหงบประมาณปฏิบัติการ  จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ  
2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2. นักวิเคราะหงบประมาณปฏิบัติการ จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ  
2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 6 - 24 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 
ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://bb.job.thai.com 

มีตอ
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     กรมสงเสริมสหกรณ เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
    จํานวน  75  อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นักวิชาการสหกรณปฏบิัติการ (ทัว่ไป) 
บรรจุทุกพื้นที ่ยกเวนจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน  49  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒอ่ืินที่เทียบไดในระดับเดียวกนัใน สาขาเศรษฐศาสตร สาขา
การบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร และเปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไป ในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. และไดรับหนงัสือรับรองผลการสอบผานการวัดผลความรูความสามารถทั่วไปจาก
สํานักงาน ก.พ. เรียบรอยแลว 
2. นักวิชาการสหกรณปฏิบตัิการ (จังหวดัชายแดนใต)  บรรจุในพื้นที่ จ.นราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูล และจังหวดั
สงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ  อําเภอเทพา  อําเภอนาทวี  และอําเภอสะบายอย จํานวน  1  อัตรา    
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒอ่ืินที่เทียบไดในระดับเดียวกนัใน สาขาเศรษฐศาสตร สาขา
การบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร ทางธุรกิจการเกษตร และเปนผูสอบผานการวดัความรู
ความสามารถทั่วไป ในระดบัปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. และไดรับหนังสือรับรองผลการสอบผานการวดัผลความรู
ความสามารถทั่วไปจากสํานกังาน ก.พ. เรียบรอยแลว 
3. นิติกรปฏบิตัิการ (ทัว่ไป)  บรรจุทุกพื้นที่ ยกเวนจังหวดัชายแดนภาคใต 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 
และเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. และไดรับหนังสือรับรอง
ผลการสอบผานการวดัผลความรูความสามารถทั่วไปจากสํานักงาน ก.พ. เรียบรอยแลว 
4. นิติกรปฏบิตัิการ  (จังหวดัชายแดนใต) 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 
และเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. และไดรับหนังสือรับรอง
ผลการสอบผานการวดัผลความรูความสามารถทั่วไปจากสํานักงาน ก.พ. เรียบรอยแลว 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตวนัที่ 1 - 21  
พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง ที่เว็บไซต  http://cpd.thaijobjob.com/ 
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     สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เปดรับสมัครสอบเพื่อ
    บรรจุบุคคลเขารับราชการ  จํานวน  6  อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นักวิชาการสงเสริมการลงทุนปฏิบัติการ  
(วุฒิปริญญาตรี)    จํานวน  2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : (1) ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด และ  
(2) เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 
2. นักวิชาการสงเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)    จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  (1) ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา   
การบัญชี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร และ  
(2) เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสํานักงาน ก.พ. 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตบัดนีจ้นถงึวันที่  6 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ไมเวนวันหยดุราชการ ที่เว็บไซต https://boi.thaijobjob.com 
   
 
  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป จํานวน 5 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (ดานภาษาอังกฤษ)  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา 
2. วิศวกรไฟฟา    จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมไฟฟา 
3. สถาปนิก    จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา 
สถาปตยกรรมศาสตร 
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     4.  นายชางเครื่องกล จํานวน  1  อัตรา 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
    ในสาขาวิชาเครื่องกล  สาชาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
    5.  เจาพนักงานสื่อสาร  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส   
6. นายทายเรือกลลําน้ํา  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับประกาศนียบัตร นายทายเรือกลลําน้ําชั้นสอง 
การรับสมัครสอบ  :  ใหผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตวนัที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง        
ไมเวนวันหยดุราชการ ไดที่เว็บไซต http://job.drr.go.th 

 
  กรมทางหลวง เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ  จํานวน  5  อัตรา   
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ    จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1.ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ ทางเคมี และ  
2. เปนผูสอบผานการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2. นิติกรปฏิบัติการ  จํานวน   2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
นิติศาสตร และ  
2. เปนผูสอบผานการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน   2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่น 
ที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางบัญชี และ  
2. เปนผูสอบผานการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.  
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวนัที่ 10  
พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ  
ที่เว็บไซต https://doh.thaijobjob.com 
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     สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขา
    รับราชการ   จํานวน  7  อัตรา 

    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (ดาน
นโยบายและยุทธศาสตร) จํานวน 2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา
รัฐศาสตร บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร) เศรษฐศาสตร นิติศาสตร บริหารธุรกิจ  
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท กอนวันประกาศขึ้นบัญชี 
ผูสอบแขงขันได   
2.  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (ดานประสานงานการเมือง)  จํานวน  3  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา
รัฐศาสตร บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร)  
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป กอนวันประกาศขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันได 
3. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (ดานพิธีการ)  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา
รัฐศาสตร บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร) ภาษา วรรณคดี สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร  
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป กอนวันประกาศขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันได 
4. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา
นิติศาสตร รัฐศาสตร บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร) บริหารธุรกิจ สังคมสงเคราะหศาสตร เศรษฐศาสตร  
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.  
การรับสมัครสอบ  : ใหผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครสอบไดตั้งแตวันที่ 
 1 - 28 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ  
ที่เว็บไซต https://thaigov.job.thai.com/ 
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