
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
        
     กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  เปดรับสมคัรสอบเขารับ 
    ราชการ จํานวน 11 อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นักสังคมสงเคราะหปฏบิัติการ จํานวน  6  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวฒุิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคม
สงเคราะหศาสตร 
- เปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2.  นักวิชาการอบรมการฝกอาชีพปฏิบตัิการ(ดานพลศึกษา)  จํานวน   3  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ศึกษาศาสตรทางพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตทางวิทยาศาสตรการกีฬา ทางพลศึกษา ทางนันทนาการ
ทางการจัดการกีฬา 

- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
3. นักวิชาการอบรมการฝกอาชีพปฏิบัติการ (ดานชางเชื่อม-โลหะ) จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ศึกษาศาสตรทางชางโลหะ ทางชางเชื่อม ทางชางกลโรงงาน 
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
4. นักวิชาการอบรมการฝกอาชีพปฏิบัติการ(ดานพอบาน)  จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
- เพศชาย 
การรับสมัครสอบ  : ใหผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดตั้งแตวันที่ 3 - 30 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ไมเวนวันหยดุราชการ ที่เว็บไซต www.djop.thaijobjob.com 
 
  กองทัพบก มคีวามประสงคจะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเขารับราชการ
เปนนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบก จํานวน  100  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.๖) สายสามญั สายอาชีพ หรือเทียบเทา  
การรับสมัครสอบ  : ผูสนใจสามารถสมัครไดทางตั้งแตวนัที่ 15 - 31 ตุลาคม 
 2560 ทางเว็บไซต http://atc-rta.com/ หรือ www.radd-atc.com  
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     กองทัพบก มีความประสงคจะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหาร 
    กองหนุน เพื่อบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวนประจําการ ในสายงาน
สัสดีของกองทัพบก  ในตําแหนง เสมียนหนวยสัสดีอําเภอ   เสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด  และเสมียนฝายสรรพ
กําลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร  จํานวน 100  อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาแลวเทานั้น (ไมรับ
สมัครผูที่อยูระหวางการรอผลการศึกษา) 
- เพศชาย อายุตั้งแต 18 ป ถึง 30 ป ในป พ.ศ. 2561 ( ผูเกิดระหวาง วันที่ 1 ม.ค.2531 ถึง 31 ธ.ค.2543 ) 
- เปนทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อยางใดอยางหนึ่ง (ไมรับสมัครบุคคลที่อยูระหวางการนําปลดหรืออยูระหวางขึ้น
ทะเบียนกองประจําการและนําปลด) 
การรับสมัครสอบ  : ผูสนใจสามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่  30 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต http://atc-rta.mi.th 
หรือ www.radd-atc.com ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 
 
    กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เปดรับสมัครสอบเปนพนักงานราชการ จํานวน 21 อัตรา
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1.  นักวิชาการคอมพิวเตอร   จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร 
2. นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ (ดานพอบาน)  จํานวน  3  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
- เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง สูงไมนอยกวา 165 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แตถาขนาดของสัดสวนใดสัดสวน
หนึ่งนอยกวาที่กําหนดใหไว ไมเกิน 2 ซ.ม. ก็ใหใชไดโดยอนุโลม 
3. นักวิชาการอบรมการฝกอาชีพ  (ดานชางไฟฟา)  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ศึกษาศาสตรทางเทคนิคการอาชีพงานไฟฟา  
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมไฟฟา  
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟา  
ทางอิเล็กทรอนิกส 

มีตอ
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    4.  นักวิชาการอบรมการฝกอาชีพ (ดานชางไม-กอสราง)      จํานวน  1  อัตรา  
        คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
    ระดับเดียวกันในสาขาการศึกษาศาสตร ทางเทคนิคการอาชีพกอสราง สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีกอสราง 
5.  เจาพนักงานการเงินและบัญชี     จํานวน  1  อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร  
6. เจาพนักงานธุรการ   จํานวน  5  อัตรา   
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
7.  พนักงานพนิิจ (ชาย)   จํานวน 7 อัตรา    
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เทานั้น(กรณีจบปริญญาตรี แตไมมีวุฒิ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ถือวาขาดคุณสมบัติ ไมสามารถสมัครได) 
- เฉพาะเพศชาย 
- เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง สูงไมนอยกวา 165 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แตถาขนาดของสัดสวนใดสัดสวน
หนึ่งนอยกวาที่กําหนดใหไว ไมเกิน 2 ซ.ม. ก็ใหใชไดโดยอนุโลม 
8.  เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพ (ผูชวยพอบาน) จํานวน  2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เทานั้น(กรณีจบปริญญาตรี แตไมมีวุฒิ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ถือวาขาดคุณสมบัติไมสามารถสมัครได) 
- เฉพาะเพศชาย 
- เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง สูงไมนอยกวา 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แตถาขนาดของสัดสวนใดสัดสวน
หนึ่งนอยกวาที่กําหนดใหไว ไมเกิน 2 ซ.ม. ก็ใหใชไดโดยอนุโลม 
การรับสมัครสอบ  : ใหผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดตั้งแตวันที่ 
 3 - 24 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ  
ที่เว็บไซต www.djop.thaijobjob.com 
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      กรมทาอากาศยาน  เปดรับสมัครสอบเปนพนักงานราชการ  
    จํานวน  178  อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. เจาหนาท่ีขนสง (ดานประชาสัมพันธ) 
จํานวน  20  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  (1) ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ทุกสาขาวิชา หรือ  (2) ไดรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปวช.ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณดานประชาสัมพันธไมนอยกวา 5 ป 
2.  เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี จํานวน  30  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางบัญชี 
3.  นายชางโยธา   จํานวน  31  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาชางโยธา สาขาวิชาชาง
กอสราง สาขาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิคการจัดการงานกอสราง สาขาวิชาการกอสราง สาขาวิชาสํารวจ 
4.  นายชางเครื่องกล  จํานวน  25  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาชางกล
โรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 
5.  พนักงานขับเคล่ือนสะพานเทียบเครื่องบิน จํานวน  6  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  (1) ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ทุกสาขาวิชา หรือ  (2) ไดรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณไมนอยกวา 5 ป 
6.  เจาหนาท่ีตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย  จํานวน  30  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  (1) ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ทุกสาขาวิชา หรือ  (2) ไดรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณไมนอยกวา 5 ป 
7.  เจาหนาท่ีกูภัยและดับเพลิง   จํานวน  36  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  (1) ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ทุกสาขาวิชา หรือ  (2) ไดรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณไมนอยกวา 5 ป 
การรับสมัครสอบ  : ใหผูประสงคจะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง 
 ณ ทาอากาศยานในสังกัดกรมทาอากาศยานที่มีตําแหนงวางซึ่งผูสมัครประสงค 
จะเขารับการเลือกสรรและจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแตวันที่ 4 - 13  
ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ 
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     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปดรับสมัครพนักงาน
    มหาวิทยาลัย  จํานวน 11 อัตรา 

    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1.  นักวิจัยปฏิบัติการ จํานวน  2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาโทดาน วิจัย สถิติ วารสารศาสตร นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร 
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร 
2.  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรีดาน วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศ วิศวกรรมซอฟตแวร วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
3.  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จํานวน  3  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรีดาน การบัญชี การเงิน การคลัง    
4.  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไปปฏบิัติการ  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา  
5.  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน  2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาโทดาน เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ 
การจัดการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอรธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร 
6.  สถาปนิกปฏิบัติการ    จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรีดาน สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
7.  วิศวกรโยธาปฏิบตัิการ     
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 
การรับสมัครสอบ  :  ใหผูประสงคจะสมัครสอบ ขอและยืน่ใบสมัครดวยตนเองไดที่กองบริหารงานบุคคล ช้ัน 4 
อาคารสํานักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ ตั้งแตบัดนี้ถึง - 25 ตุลาคม 2560 เวนวันหยุดราชการ 
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