
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. นักสังคมสงเคราะห จํานวน 7 อัตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
      
     กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปดรับสมัครสอบเปนพนักงานราชการ 
    จํานวน  56  อัตรา 
    สวนกลาง 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ : 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน 
2. นักวิเทศสัมพันธ    จํานวน   1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3. นักพัฒนาสังคม    จํานวน   2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
สวนภูมิภาค 
4. เจาหนาท่ีพัฒนาสังคม   (บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่)   จํานวน   3 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 
5. นักสังคมสงเคราะห  (บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี)  จํานวน   7 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาสังคมสงเคราะห 
6. เจาพนักงานพัฒนาสังคม  (บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี) จํานวน   7 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
7. เจาพนักงานธุรการ  (บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี)  จํานวน   3 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน 
8. นักจิตวิทยา (บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ)   จํานวน   3 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาจิตวิทยา 
9. นักพัฒนาสงัคม  (บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชยัภูมิ)   จํานวน   3 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขา 
10. พนักงานบริการ  (บานพกัเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม)   จํานวน   3 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน 
11.  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล (บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม) 
จํานวน  5 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)               ทุกสาขาวิชา 
ทุกสาขาวิชา 
 

มีตอ



 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

       
           
    12.  เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี (บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง) 
    จํานวน   3 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาการเงิน 
13. พี่เล้ียง  (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชลบุรี)  จํานวน  12 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
14. เจาหนาท่ีธุรการ  (สถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม)    จํานวน   2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
15. พนักงานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก  (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี)   จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาสังคมสงเคราะห  สาขาสังคมศาสตร 
การรับสมัครสอบ :  ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่สถานที่รับสมัครของแตละตําแหนง  
และทางเว็บไซต  http://www.dcy.go.th ตั้งแตวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 
 
   สํานักขาวกรองแหงชาต ิ เปดรับสมัครสอบเพือ่บรรจุบคุคลเขารับราชการ จํานวน 65 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ : 1. นักการขาวปฏิบตัิการ (ดานความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร)  จํานวน  40  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ไดรับปริญญาตรี หรือคณุวฒุิอ่ืนที่เทยีบไดในระดบัเดยีวกนัในสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร 
หรือสาขาวชิาคอมพวิเตอร หรือสาขาวชิาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพวิเตอร  
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึน้ไป ของสํานกังาน ก.พ. 
2.  เจาพนักงานการขาวปฏิบตัิงาน  จํานวน   10  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชพีช้ันสูง ในทกุสาขาวิชา 
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีช้ันสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 
3. นายชางไฟฟาปฏิบตังิาน  จํานวน   15 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชพีช้ันสูงในสาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม หรือสาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพี 
ช้ันสูงขึ้นไป ของสํานกังาน ก.พ. 
การรับสมัครสอบ :  ผูประสงคจะสมคัรสอบ สมัครไดตั้งแตวันที ่15 พฤษภาคม - 
 8 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวนัหยดุราชการ  
ที่เวบ็ไซต https://nia.thaijobjob.com 
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    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขา 
    รับราชการ จํานวน 45 อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ :1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
ตองเปนผูสอบผานการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตัิการ (จังหวดัชายแดนใต ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา และจังหวัดสตูล) 
จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
ตองเปนผูสอบผานการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
3. นักสังคมสงเคราะหปฏิบัตกิาร (ปฏิบัติงานในสวนกลางหรือสวนภูมภิาค)   จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกัน ในสาขาวิชาสังคม
สงเคราะหศาสตร หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา และตองเปนผูสอบผานการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
4. นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบตัิการ (ปฏิบัติงานในสวนกลาง)   จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกัน ในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร และตองเปนผูสอบผานการสอบเพื่อวดัความรูความสามารถทั่วไป
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
5. เจาพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบตัิงาน (ปฏิบัติงานในสวนกลางหรอืสวนภูมภิาค ยกเวนจังหวัดนราธิวาส ปตตานี 
ยะลา และจังหวัดสตูล) จํานวน  30  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบไดในระดับเดยีวกัน ใน
ทุกสาขาวิชา หรือ 
- ไดรับคุณวุฒอินุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนยีบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา ในทุก
สาขาวิชา 
- ตองเปนผูสอบผานการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.  
ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป 
6. เจาพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบตัิงาน (จังหวดัชายแดนใต ปฏิบัติงานใน 
จังหวดันราธิวาส ปตตานี ยะลา และจังหวดัสตูล)  จํานวน  2  อัตรา 
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    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชพีช้ันสูง หรือคณุวุฒิอยาง
    อ่ืนที่เทยีบไดในระดับเดยีวกนั ในทกุสาขาวิชา หรือ 
    - ไดรับคณุวุฒอินุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนยีบัตรประโยคมัธยมศกึษา
ตอนปลาย หรือ เทยีบเทา ในทุกสาขาวชิา 
- ตองเปนผูผานการสอบเพือ่วัดความรูความสามารถทัว่ไปของสํานกังาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนยีบตัร
วิชาชพีช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป 
การรับสมัครสอบ :  ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่  24 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวน
วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต www.dsdw.go.th หัวขอ "รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ"  
 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เปดรับสมัครครูอัตราจาง และ
ลูกจางชั่วคราว  จํานวน  8  อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ :1. ครูอัตราจางวิชาเอกพลศึกษา   จํานวน 1 อัตรา    
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี   มีใบประกอบวิชาชีพครู 
2. ครูอัตราจางวิชาเอกฟสิกส     จํานวน 1 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู 
3. ครูอัตราจางวิชาเอกวิทยาศาสตรท่ัวไป    จํานวน 1 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี   มีใบประกอบวิชาชีพครู 
4. ครูอัตราจางวิชาเอกสังคมศึกษา     จํานวน 2 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี   มีใบประกอบวิชาชีพครู 
5. ครูอัตราจางกลุมวิชาเกษตร     จํานวน 1 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี   มีใบประกอบวิชาชีพครู 
6. บุคลากรวิทยาศาสตร    จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี   มีใบประกอบวิชาชีพครู 
7. พี่เล้ียงเด็กพิการ    จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 3 
การรับสมัครสอบ :  ผูประสงคจะสมัครสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ 
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  
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       สํานักงานธนารักษพื้นที่สงขลา   รับสมัครลูกจางชั่วคราว  
      จํานวน  1 อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ : เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ทางพาณิชยการ การบัญชี คอมพิวเตอร การตลาด 
การรับสมัครสอบ :  ใหผูประสงคจะสมัคร ขอยื่นใบสมัครดวยตนเองทีสํ่านักงานธนารักษพื้นที่สงขลา ตั้งแตบัดนีถึ้ง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ  
 
   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน   เปดรับสมัครสอบเปนพนักงาน
ราชการ จํานวน  22  อัตรา  
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ : 1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ)     จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา 
วรรณคดี หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
2. พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน  จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชาง (ทางชางไฟฟา 
3. นายชางเทคนิค (ดานเครื่องกล)  จํานวน  7  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชาง (ทางชางเครื่องกล) 
4. นายชางเทคนิค (ดานไฟฟา)  จํานวน  6  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชาง (ทางชางไฟฟา) 
5. นายชางเทคนิค (ดานโยธา)  จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียว 
กัน ในสาขาวิชาชาง (ทางชางโยธา) 
การรับสมัครสอบ :  ใหผูประสงคจะสมัคร สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที ่23  
พฤษภาคม  2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวนัหยดุราชการ ที่เว็บไซต 
 https://dede.thaijobjob.com/ 
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