
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        

 

     กรมทางหลวงชนบท เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

    จํานวน  15  อัตรา 

ตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบ  :  1. นายชางโยธาปฏิบัติงาน จํานวน  15  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชา

การกอสราง 

(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ขึ้นไป 

การรับสมัครสอบ  : สมัครไดต้ังแตวันที่ 18 มกราคม - 7 กุมภาพันธ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ  

ที่เว็บไซต http://drr.job.thai.com 

 

 

  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

จํานวน  36  อัตรา 

ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  1. เจาพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน จํานวน   8  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเลขานุการ และ 

- เขียนชวเลขภาษาไทยไดในอัตราความเร็วนาทีละไมนอยกวา ๑๒๐ คํา พิมพภาษาไทยไดในอัตราความเร็วนาทีละไม

นอยกวา ๓๕ คํา และพิมพภาษาอังกฤษไดในอัตราความเร็วนาทีละไมนอยกวา ๒๕ คําและ 

- เปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ขึ้นไป 

2. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน   9  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชีหรือพณิชยการหรือเลขานุการ หรือ

ภาษาตางประเทศ และ 

- เปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ขึ้นไป 
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    3. เจาพนักงานบันทึกขอมูลปฏิบัติงาน จํานวน  3 อัตรา 

    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชีหรือ

พณิชยการหรือเลขานุการ หรือภาษาตางประเทศ หรือคอมพิวเตอรธุรกิจและ 

- มีความสามารถใชโปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานขอมูล หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรได

อยางเหมาะสมและสามารถพิมพดีดภาษาไทย หรือภาษาตางประเทศ ไมนอยกวานาทีละ ๔๕ คํา และ 

- เปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ขึ้นไป 

4.  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     จํานวน  3 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบัญชีหรือพณิชยการหรือเลขานุการ และ 

- เปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ขึ้นไป   

5. นิติกรปฏิบัติการ จํานวน  7 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒปิริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถ

ทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

6. นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒปิริญญาตรีในสาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ หรือรัฐศาสตร หรือรัฐ

ประศาสนศาสตร หรือกฎหมายระหวางประเทศ หรือเศรษฐศาสตร หรืออักษรศาสตร หรือภาษาศาสตร และ 

- มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษเปนอยางด ีและเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ

สํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

7. นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ (ภาษาญี่ปุน)   จํานวน  1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒปิริญญาตรีในสาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ หรือรัฐศาสตร หรือรัฐ

ประศาสนศาสตร หรือกฎหมายระหวางประเทศ หรือเศรษฐศาสตร หรืออักษรศาสตร หรือภาษาศาสตร และ 

- มีความรูความสามารถดานภาษาญี่ปุนเปนอยางด ี และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ

สํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
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    8. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จํานวน  2 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒปิริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร และเปนผูสอบผานภาคความรู

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

9. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จํานวน  1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒปิริญญาตรีในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา หรือนิเทศศาสตร หรือวารสารศาสตร 

หรือสื่อสารมวลชน หรือเทคโนโลยีการศึกษา หรือเวชนิทัศน และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป 

(ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

10. บรรณารักษปฏิบัติการ จํานวน  1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒปิริญญาตรีในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร หรือบรรณารักษศาสตรและ

สารนิเทศศาสตร หรือสารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป 

(ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดต้ังแตวันที่ 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ 2561 ตลอด 24 

ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://hris.parliament.go.th/job/ 
     

   

 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร เปดรับสมัครสอบเขารับราชการ จํานวน  9 อัตรา 

ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  1. วิศวกรปฏิบัติการ จํานวน  1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  1. ไดรับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร 

2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  

2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ    จํานวน  5 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  1. ไดรับวุฒปิริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่น 

ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  

ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  

ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสราง 
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    2.  เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของ

    สํานักงาน ก.พ.  

    3.  ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย 

   กําหนด โดยมีอายุถึงวันปดรับสมัคร 

3.  วิศวกรไฟฟาปฏิบัติการ จํานวน  3  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  1. ไดรับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมไฟฟา 

2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 

3.ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีอายุถึงวันปดรับสมัคร 

การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตวันที่ 18 มกราคม - 7 กุมภาพันธ 2561 ที่เว็บไซต 

http://job.otp.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ  

   

 

     สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จํานวน 8 อัตรา 

ตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบ  :  1. นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ จํานวน  8  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  1. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

การจัดการ เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร 

2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบสมัครไดตั้งแตวันที่ 15 มกราคม - 5 กุมภาพันธ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://m-culture.job.thai.com/ 
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      สํานักงานศาลยุติธรรม เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเขา 

    รับราชการ จํานวน  32  อัตรา     

    ตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบ  :  1.  เจาหนาที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน     

จํานวน  22  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค             

ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จํานวน  2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  . ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาพาณิชยศาสตร 

3. นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ จํานวน  2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  . ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางภาษาอังกฤษ 

4. บรรณารักษปฏิบัติการ  จํานวน  3  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  . ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน สาขาวิชาทางบรรณารักษ

ศาสตร ทางบรรณารักศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

5. นักจิตวิทยาปฏิบัติการ  จํานวน  2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  . ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

หรือหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก 

6. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  จํานวน  2  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถิติ

ประยุกต สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการวางแผน ทางการวิจัย  

การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดต้ังแตบัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://op.thaijobjob.com/ 
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