
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       กรมราชทัณฑ เปดรับสมคัรสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จํานวน 
    300 อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : เจาพนักงานราชทัณฑปฏบิัติงาน (งานควบคุม 
    ผูตองขังชายและอื่นๆ)  จํานวน  300  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพี
ช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ตอจากประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบ 
 2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. อนปุริญญา ปวส. หรือที่สูงกวา ของสํานักงาน ก.พ. 
3. เปนชายที่มรีางกายแข็งแรง สูงไมนอยกวา 165 ซม. และรอบอกไมนอยกวา 80 ซม. แตถาขนาดของสัดสวนใด
สัดสวนหนึง่นอยกวากําหนดไวไมเกิน 2 ซม.ก็ใหใชไดโดยอนุโลม เมือ่จํานวนรวม ไมนอยกวา 245 ซม. 
การรับสมัครสอบ  : กรมราชทัณฑ เปดรับสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 
2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยดุราชการ ที่เว็บไซต http://correct.thaijobjob.com/ 
 
 
   กรมโยธาธิการและผังเมือง เปดรับสมคัรสอบเพื่อบรรจุเขารับราชการ จํานวน 8 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นักวิเคราะหผังเมืองปฏบิัติการ  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับปริญญาโท หรือคุณวฒุิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดบัเดียวกัน ในสาขาวิชา
สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ทางประชากรศาสตร ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ สาขาวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ ทางภมูิศาสตร สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
- เปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท 
2.  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบตัิการ จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวฒุิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดบัเดียวกัน ในสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร  
- เปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ตั้งแตระดับปรญิญาตรี ขึ้นไป 
3.  นายชางสาํรวจปฏิบัตงิาน จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง หรอืวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ สาํนักงาน ก.พ.  
ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงูขึ้นไป 
 

มีตอ



 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

       
 
      
     4.  นายชางไฟฟาปฏิบัตงิาน   จํานวน  1 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง หรือวฒุิอ่ืนที่
เทียบไดในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  
- เปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไปของ สํานักงาน ก.พ. ตั้งแตระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูงขึ้น 
5. เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  -ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือวุฒิอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ สํานักงาน ก.พ. ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงขึ้น
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต http://job.dpt.go.th/     
 
 
  บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปดรับสมัครสอบบรรจุเปนพนักงาน จํานวน  21 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  1. คุณวุฒิปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร จํานวน 1 อัตรา 
2. คุณวุฒิปริญญาตรีทางดานสังคมศาสตร หรือมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน 2 อัตรา 
3. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ  จํานวน 3 อัตรา 
4. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร จํานวน 3 อัตรา 
5. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  จํานวน  8  อัตรา 
6. คุณวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร  จํานวน  1  อัตรา 
7. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีความรูความชํานาญและฝมืองานเชื่อม
โลหะ รวมทั้งมีประสบการณงานซอมแซมระบบประปา จํานวน  1  อัตรา 
8. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี มีความรูความสามารถ จํานวน  2 อัตรา 
การรับสมัครสอบ  : สมัครสอบไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 
 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต 
 http://job.thailandpost.com 
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     สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขา
    รับราชการ   จํานวน  7  อัตรา 

ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (ดานนโยบายและยุทธศาสตร)  
จํานวน 2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา
รัฐศาสตร บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร) เศรษฐศาสตร นิติศาสตร บริหารธุรกิจ  
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท กอนวันประกาศขึ้นบัญชี 
ผูสอบแขงขันได   
2.  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (ดานประสานงานการเมือง)  จํานวน  3  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา
รัฐศาสตร บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร)  
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป กอนวันประกาศขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันได 
3. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (ดานพิธีการ)  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา
รัฐศาสตร บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร) ภาษา วรรณคดี สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร  
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป กอนวันประกาศขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันได 
4. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา
นิติศาสตร รัฐศาสตร บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร) บริหารธุรกิจ สังคมสงเคราะหศาสตร เศรษฐศาสตร  
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป กอนวันประกาศขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันได 
การรับสมัครสอบ  : ใหผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครสอบไดตั้งแตบัดนี้ถึง 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ  
ที่เว็บไซต https://thaigov.job.thai.com/ 
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     สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคล
    เปนพนักงาน จํานวน 31 อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
2.  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร หรืออ่ืนๆ ตามที่สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จํานวน  13 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
4. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร รัฐประศาสน
ศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร 
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ไมเวนวันหยดุราชการ ที่เว็บไซต http://nfc.thaijobjob.com 
 
 
  กรมทรัพยสนิทางปญญา  เปดรับสมัครสอบบรรจุเขารับราชการ จํานวน 26 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ  : 1. นิติกรปฏบิัติการ จํานวน  1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
นิติศาสตร และเปนผูที่สอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. 
2. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบตัิการ (กลุมวิศวกรรม)  จํานวน  2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได 
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
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     3. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบตัิการ (กลุมฟสิกส)   จํานวน  2  อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบได
    ในระดบัเดยีวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางฟสิกส ทางฟสิกสประยุกต 
หรือทางอุปกรณทางการแพทย 
- เปนผูที่สอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาโท 
4. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบตัิการ (กลุมเคมีเทคนิค)  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทางวัสดุศาสตร ทางวิทยาศาสตรการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเคมี 
- เปนผูที่สอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาโท 
5. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบตัิการ (กลุมเภสัชภัณฑ)  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวิชาเภสัช
ศาสตร  ทางวิทยาศาสตรกายภาพ ทางเคม ี
- เปนผูที่สอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาโท   
6. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุมฟสิกส)  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ ทางฟสิกส ทางฟสิกสประยุกต ทางอุปกรณทางการแพทย 
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
7. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบตัิการ (กลุมไฟฟา) 
คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟา ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ทาง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และเปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับ 
ปริญญาตรี ขึ้นไป 
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    8.  นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบตัิการ (กลุมปโตรเคมี)   จํานวน 1 อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได 
    ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางเคมี และเปนผูสอบผาน
การวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป  
9. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบตัิการ (กลุมเภสัชภัณฑ)  จํานวน  2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  - ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัช
ศาสตร ทางวิทยาศาสตรชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางชีวเคมี 
- เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
10. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบตักิาร (กลุมการออกแบบผลิตภัณฑ) จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  -ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร ทางการออกแบบ  ทางวิชาวจิิตรศลิปและประยกุตศิลปทางออกแบบ ทางออกแบบผลิตภณัฑ 
- เปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
11. นักวิชาการพาณิชยปฏบิตัิการ จํานวน  5  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทกุสาขาวิชา และ
เปนผูสอบผานการวดัความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
12. นักวิชาการพาณิชยปฏบิตัิการ (ดานตางประเทศ)  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :  ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิชา
นิติศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร และเปนผูสอบผานการวัดความรู
ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป  
การรับสมัครสอบ  : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวน
วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://ipthailand.thaijobjob.com/ 
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