
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
        
      กรมควบคุมมลพิษ เปดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเปน 
    พนักงานราชการ จํานวน  9 อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  1. นักวิชาการสิ่งแวดลอม   จํานวน  41 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้  
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร  
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางฟสิกส  
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ทางเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม  
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการอตุสาหกรรม  
- 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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      สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปดรับ
    สอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จํานวน 41 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  นายชางสํารวจปฏิบัติงาน   จํานวน  41 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบไดในระดับเดยีวกัน  
ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนคิการจัดการงานกอสราง และเปน
ผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับที่
เทียบไดในระดับเดียวกนั หรือที่สูงกวา 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชา
โยธา สาขาวิชาการกอสราง และเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรือระดับที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือที่สูงกวา 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตวนัที่ 1 - 23 กุมภาพนัธ 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวน
วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://alro.thaijobjob.com/ 
 
 
 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. ไดรับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน 
หรือ ทางวิศวกรรมโครงสราง 
2.  เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  
3.  ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย  
กําหนด โดยมอีายุถึงวันปดรับสมัคร 
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    3.  วิศวกรไฟฟาปฏิบัติการ จํานวน  3  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  1. ไดรับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมไฟฟา 
2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 
3.ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีอายุถึงวันปดรับสมัคร 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 7 กุมภาพนัธ 2561 ที่เว็บไซต 
http://job.otp.go.th ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยดุราชการ  
 
     
    สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขา
รับราชการ จํานวน  36  อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  1. เจาพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน จํานวน   8  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเลขานุการ และ 
- เขียนชวเลขภาษาไทยไดในอัตราความเร็วนาทีละไมนอยกวา ๑๒๐ คํา พิมพภาษาไทยไดในอัตราความเร็วนาทีละ
ไมนอยกวา 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.)  
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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 :  - ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีในสาขาวิชาบัญชีหรือพณชิยการหรือเลขานุการ และ 
- เปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ขึ้นไป   
5. นิติกรปฏบิตัิการ จํานวน  7 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร และเปนผูสอบผานภาคความรู
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
6. นักวิเทศสัมพันธปฏบิัติการ จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาความสมัพันธระหวางประเทศ หรือรัฐศาสตร หรือรัฐ
ประศาสนศาสตร หรือกฎหมายระหวางประเทศ หรือเศรษฐศาสตร หรืออักษรศาสตร หรือภาษาศาสตร และ 
- มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
7. นักวิเทศสัมพันธปฏบิัติการ (ภาษาญี่ปุน)   จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาความสมัพันธระหวางประเทศ หรือรัฐศาสตร หรือรัฐ
ประศาสนศาสตร หรือกฎหมายระหวางประเทศ หรือเศรษฐศาสตร หรืออักษรศาสตร หรือภาษาศาสตร และ 
- มีความรูความสามารถดานภาษาญี่ปุนเปนอยางดี  และเปนผูสอบผานภาคความรู 
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
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    8. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตักิาร  จํานวน  2 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร 
    และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
9. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบตัิการ จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา หรือนเิทศศาสตร หรือวารสารศาสตร 
หรือส่ือสารมวลชน หรือเทคโนโลยีการศึกษา หรือเวชนิทัศน และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
10. บรรณารักษปฏิบตัิการ จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร หรือบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร หรือสารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 ตลอด 24 
ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://hris.parliament.go.th/job/ 
 
 
 กรมทางหลวงชนบท เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ  จํานวน  15  อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  :  1. นายชางโยธาปฏิบตังิาน จํานวน  15  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือ
สาขาวิชาการกอสราง 
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ขึ้นไป 
การรับสมัครสอบ  : สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 ตลอด  
24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต http://drr.job.thai.com 
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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 ทางภูมิศาสตร ทางภูมิศาสตรกายภาพ ทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว   
2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา  
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัคร สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ 2561 ตลอด 24 
ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://doae.thaijobjob.com/  
 
 
       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 ฝายอํานวยการ
และบริหารงานบุคคล บริษัท ไปรษณยี ไทยดิสทริบิวช่ัน จํากัด ถนนแจงวฒันะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 
ตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไปจนกวาจะประกาศเปลี่ยนแปลง ในวันทําการ  
เวลา 08.00 - 17.00 น.   
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