
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
        
     สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา  เปดรับสมคัรสอบเปน
    พนักงานราชการ จํานวน 9 อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นักวิชาการพาณิชย  จํานวน  3  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทียบไดในระดับเดียวกนั สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร บริหารรัฐกิจ การจัดการ นิเทศศาสตร วิทยาศาสตร และสาขาวิชานิติศาสตร 
2.  เจาพนักงานธุรการ   จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบไดไมต่ํากวานี้ใน
สาขาวิชาการจดัการทั่วไป การตลาด การบัญชี เลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
3.  เจาพนักงานเครื่องคอมพวิเตอร  จํานวน  2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่าํกวานี้ สาขาวชิา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรธุรกจิ คอมพิวเตอรศึกษา อิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาการเทคโนโลยี
โทรคมนาคม 
การรับสมัครสอบ  : ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่สํานักงานเลขาานุการกรม ช้ัน 13 หอง 
21303 อาคารกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (ตกึริมถนน) ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ตั้งแตวันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2560 ในวันเวลาราชการ 
 
 
 
  กองทัพบก มคีวามประสงคจะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเขารับราชการ
เปนนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบก จํานวน  100  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเทา 
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยตองนําเอกสารการสําเร็จการศึกษามามอบใหเจาหนาที ่สบ.ทบ. ภายหลัง
จากประกาศผลสอบรอบแรก 
การรับสมัครสอบ  : ผูสนใจสามารถสมัครไดทางตั้งแตวนัที่ 15 - 31 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต http://atc-rta.com/ 
หรือ www.radd-atc.com ตลอด 24 ช่ัวโมง 

มีตอ



 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

       
 
      

     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 ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560 เวนวันหยุดราชการ 
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     กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  เปดรับสมัครสอบเขา   
    รับราชการ จํานวน 11 อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นักสังคมสงเคราะหปฏบิัติการ  จํานวน  6  อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวฒุิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคม
สงเคราะหศาสตร 
- เปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2.  นักวิชาการอบรมการฝกอาชีพปฏิบตัิการ(ดานพลศึกษา)  จํานวน  3  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวฒุิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ศึกษาศาสตรทางพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตทางวิทยาศาสตรการกีฬา ทางพลศึกษา ทางนันทนาการ
ทางการจัดการกีฬา 
- เปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

3.  นักวิชาการอบรมการฝกอาชีพปฏิบตัิการ(ดานชางเชื่อม-โลหะ)  จํานวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวฒุิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ศึกษาศาสตรทางชางโลหะ ทางชางเชื่อม ทางชางกลโรงงาน 
- เปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

4. นักวิชาการอบรมการฝกอาชีพปฏิบตัิการ(ดานพอบาน) จํานวน  1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวฒุิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

- เปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

การรับสมัครสอบ  :  ใหผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่  2 ตุลาคม 
2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยดุราชการ ที่เว็บไซต www.djop.thaijobjob.com 
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     กรมโรงงานอุตสาหกรรม  เปดรับสมคัรสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขา 
    รับราชการ จํานวน  3 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1.  นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ   จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  1.เปนผูสอบผานการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ของ สํานักงาน กพ. ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป  
2.ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
การรับสมัครสอบ  :  ใหผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่  4 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง  
ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://diw.thaijobjob.com/  
 
 
 
  สํานักงานศาลปกครอง เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จํานวน 15 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1.  เจาหนาที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ดานกฎหมาย)  จํานวน  15  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  1. ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบ  ไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
นิติศาสตร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
2.เปนผูสอบผานการสอบเพือ่วัดความรูความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี 
ขึ้นไป ของ สํานักงาน กพ.  
การรับสมัครสอบ   : ผูประสงคจะสมัครสอบ  สมัครไดตั้ งแตบัดนี้ ถึงวันที่  4  ตุลาคม  2560 ที่ เว็บไซต  
http://job.admincourt.go.th 
 

-4- 

มีตอ


