
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
        
     กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เปดรับสมัครสอบเปนพนักงานราชการ  
    จํานวน 19 อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  1. นักวิชาการทรัพยากรธรณี จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร 
2. เจาพนักงานธุรการ   จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒ ิ
3. เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาการบัญชี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร 
4. เจาพนักงานพัสดุ   จํานวน  9 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิไดรับวุฒิประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา 
5. นายชางเทคนิค  จํานวน  4 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิไดรับวุฒิประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการ
กอสราง สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาไฟฟา 
6. นายชางเครือ่งกล   จํานวน  3 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิไดรับวุฒิไดรับวุฒิประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล 
สาขาวิเทคนิคการผลิต สาขาเทคนิคโลหะ 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตวนัที่ 13 กมุภาพันธ - 5 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ไมเวนวันหยดุราชการ ที่เว็บไซต https://dgr.job.thai.com/ 
 
 
    กรมชลประทาน  เปดรับสมัครสอบเปนพนักงานราชการ   จํานวน   368  อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  1. เจาพนักงานธุรการ จํานวน  37  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคณุวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันทกุสาขาวิชา 
2. เจาพนักงานเครื่องคอมพวิเตอร  จํานวน  10  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง 
 (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  
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     3. เจาพนักงานการเกษตร  จํานวน  5 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
    คุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชา
ธุรกิจเกษตรและสหกรณ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตร  
4. เจาพนักงานอุทกวิทยา  จํานวน  5  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคณุวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการกอสราง 
5. นายชางชลประทาน  จํานวน  137  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคณุวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการกอสราง 
6. นายชางโยธา   จํานวน   24  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคณุวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการกอสราง 
7. นายชางสาํรวจ  จํานวน   45  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคณุวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการกอสราง 
8. นายชางเครือ่งกล  จํานวน   36  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคณุวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาชางยนต สาขาวชิาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
9. นายชางไฟฟา   จํานวน   18  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
10. นายชางไฟฟาสื่อสาร  จํานวน    2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
11.  นายชางเขียนแบบ จํานวน   1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง  
(ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 
การกอสราง 
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    12.  นายชางภาพ  จํานวน   5  อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวชิาใดสาขาวิชาหนึ่งทางชางภาพ ทางการถายภาพ ทาง
เทคโนโลยีการถายภาพและวีดีทัศน 
13. นิติกร   จํานวน   4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวิชา
นิติศาสตร 
14. บรรณารักษ   จํานวน   1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
15. นักประชาสัมพันธ  จํานวน   1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร 
16. วิศวกรชลประทาน  จํานวน   29  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  1. ไดรับคุณวฒุิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวชิา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ทางวิศวกรรมโยธา - ทรัพยากรน้ํา และ  
2. ไดรับใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด (สาขาโยธา) 
17. วิศวกรโยธา   จํานวน   10  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  1.ไดรับคุณวุฒปิริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกนัในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมโยธา ทางวศิวกรรมสิ่งแวดลอม ทางวิศวกรรมโยธา - ทรัพยากรน้ํา และ  
2.ไดรับใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด (สาขาโยธา) 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครได ตั้งแตวนัที่  
8 - 14 กุมภาพนัธ 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ  
ที่เว็บไซต https://rid.job.thai.com/     
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     กรมควบคุมมลพิษ เปดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเปน  
    พนักงานราชการ จํานวน  9 อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  1. นักวิชาการสิ่งแวดลอม   จํานวน  41 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดใน
ระดับเดยีวกัน ในสาขาวิชา ดงันี้  
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร  
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางฟสิกส  
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ทางเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม  
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการอุตสาหกรรม  
- สาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการอุตสาหกรรม  
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ทางสิ่งแวดลอม  
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมทางเคมี 2.  เจาพนักงานธุรการ จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง หรือเทียบคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดยีวกัน 
ในทุกสาขาวิชา 
3. นายชางเทคนิค จํานวน  3 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง หรือเทียบคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดยีวกัน 
ในสาขาวิชา ไฟฟา สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สาขาวิชาชางยนต 
การรับสมัครสอบ  : รับสมัครทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 1 - 21 กุมภาพันธ 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวน
วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต http://job.pcd.go.th/ 
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            กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เปดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรร
    เปนพนักงานราชการ จํานวน  13  อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  1. นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน
    สวัสดิการและคุมครองแรงงาน จ.เลย)  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดในระดับเดียวกนั 
เปดรับสมัคร : วันพฤหัสบดทีี่ 8 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกรที่ 16 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2561 
2. นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จ.สุรินทร)  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดในระดับเดียวกนั 
เปดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกรที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
3. นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จ.เเพร)  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดในระดับเดียวกนั 
เปดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกรที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
4. นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จ.ประจวบคีรีขันธ) จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดในระดับเดียวกนั 
เปดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครดวยตนเองไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
ที่เปดรับสมัคร ตามวันเวลาที่กําหนด  
 
   บริษัท ไปรษณียไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เปดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเขาปฏิบัติงาน จํานวน 203 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  1. ลูกจางขบัรถบรรทุก  จํานวน  100  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิประถมศึกษาป 6 ขึ้นไป   
2. ลูกจางเหมาประจํารถขนถุงไปรษณีย   จํานวน  103  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิประถมศึกษาป 6 ขึ้นไป 
การรับสมัครสอบ  : ผูสนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครไดดวยตนเอง  
หรือสงจดหมายสมัครงานมาที่ ฝายอํานวยการและบริหารงานบุคคล  
บริษัท ไปรษณีย ไทยดิสทรบิิวช่ัน จํากัด ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
 เขตหลักสี่ กทม. ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนกวาจะประกาศเปลี่ยนแปลง  
ในวนัทําการเวลา 08.00 - 17.00 น.   
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      กรมสงเสริมการเกษตร เปดรับสมัครสอบบรรจุเขารับราชการ  
    จํานวน 200 อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)  
จํานวน  200 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  1. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้  
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางภูมิศาสตรกายภาพ ทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร  
2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา  
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัคร สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวน
วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://doae.thaijobjob.com/  
 
       สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปดรับสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
จํานวน  41  อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  นายชางสํารวจปฏิบัติงาน   จํานวน  41 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบไดในระดับเดยีวกัน  
ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนคิการจัดการงานกอสราง และ
เปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนิค หรือระดับ
ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือที่สูงกวา 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชา
โยธา สาขาวิชาการกอสราง และเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรือระดับที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือที่สูงกวา 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตวนัที่ 1 - 23  
กุมภาพนัธ 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวนัหยดุราชการ  
ที่เว็บไซต https://alro.thaijobjob.com/ 
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