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     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขา
    รับราชการ จํานวน 45 อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ :1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     จํานวน  1  อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบไดใน
ระดับเดยีวกัน ในทุกสาขาวิชา และตองเปนผูสอบผานการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตัิการ (จังหวดัชายแดนใต ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา และจังหวัดสตูล) 
จํานวน  4  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกัน ในทุกสาขาวิชา และตอง
เปนผูสอบผานการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน 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 ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร 
หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร และตองเปนผูสอบผานการสอบเพื่อวดัความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน 
ก.พ. ระดับปรญิญาตรีขึ้นไป 
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 หรือ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป 
6. เจาพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบตัิงาน (จังหวดัชายแดนใต ปฏิบัติงานใน 
จังหวดันราธิวาส ปตตานี ยะลา และจังหวดัสตูล)  จํานวน  2  อัตรา 
 
 
 มีตอ



 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

       
           
     
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชพีช้ันสูง หรือคณุวุฒิอยาง
อ่ืนที่เทยีบไดในระดับเดยีวกนั ในทกุสาขาวิชา หรือ 
- ไดรับคณุวุฒอินุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนยีบัตรประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา ในทกุ
สาขาวิชา 
- ตองเปนผูผานการสอบเพือ่วัดความรูความสามารถทัว่ไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนยีบตัร
วิชาชพีช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป 
การรับสมัครสอบ :  ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตวันที่ 3 - 24 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวน
วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต www.dsdw.go.th หัวขอ "รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ"  
 
   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปดรับสมัครสอบเปนพนักงานราชการ จํานวน 7 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ :1. นักพัฒนาสังคม  (ศูนยคุมครองไรที่พึ่งจังหวัดหนองคาย)   จํานวน 1 อัตรา   
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 
2. พนักงานพิมพดีด (นิคมสรางตนเองลําโดนใหญ จังหวัดอุบลราชธานี) จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ และประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคณุวฒุิอยางอื่นทีเ่ทยีบ
ไดในระดับเดยีวกนั ในทุกสาขาวิชา  
3.  เจาหนาท่ีธุรการ 
 - สถานคุมครองคนไรที่พึง่ประจวบคีรีขนัธ  จํานวน   1 อัตรา 
- ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นทีสู่งจังหวดัเชยีงราย จํานวน   1 อัตรา 
- ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจงัหวัดเชยีงใหม  จํานวน   1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ และประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคณุวฒุิอยางอื่นทีเ่ทยีบ
ไดในระดับเดยีวกนั ในทุกสาขาวิชา  
4. เจาหนาท่ีสาํรวจรังวดั  ( นคิมสรางตนเองธารโต จังหวัดยะลา) จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ และประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคณุวฒุิอยางอื่นทีเ่ทยีบ
ไดในระดับเดยีวกนั ในทุกสาขาวิชา  
5. พนักงานบริการ  (พิพิธภัณฑศูนยเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม)  
จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 
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    การรับสมัครสอบ :  ผูประสงคจะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได ตั้งแตวันที่ 15 - 
    21 พฤษภาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแตละตําแหนงตาม
รายละเอียดเพิ่มเติม หรือเขาไปดูไดที่ เว็บไซต www.dsdw.go.th 
 
 
    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน   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 สมัครไดตั้งแตวันที่ 2 - 23 พฤษภาคม  
2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยดุราชการ ที่เว็บไซต 
 https://dede.thaijobjob.com/ 
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      กรมควบคุมโรค  เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการ จํานวน  11  อัตรา              ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ : 1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จํานวน 8 อัตรา 
จํานวน  8  อัตรา   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ หรือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร 
2. เปนผูสอบผานการสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
2. นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ  จํานวน  2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทย หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
2. เปนผูสอบผานการสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
3. นายชางศิลปปฏิบัติงาน  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาวิจิตรศิลป หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่อง
เรือนและตกแตงภายใน 
2. เปนผูสอบผานการสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. ขึ้นไป 
การรับสมัครสอบ : ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตบัดนีจ้นถึงวันที่ - 9 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวน
วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://ddc.thaijobjob.com/ 
     
    
  สํานักงานธนารักษพื้นที่สงขลา   รับสมัครลูกจางชั่วคราว   จํานวน  1 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ : เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ทางพาณิชยการ การบัญชี คอมพิวเตอร การตลาด 
การเลขานุการ หรือคุณวุฒิอยางอื่นทางบรหิารธุรกิจที่เทยีบไดในระดบัเดียวกัน 
การรับสมัครสอบ :  ใหผูประสงคจะสมัคร ขอยื่นใบสมัครดวยตนเองทีสํ่านักงาน 
ธนารักษพื้นทีส่งขลา ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ในวนัและเวลาราชการ  
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      กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปดรับสมัครสอบบรรจุเขารับ 
    ราชการ จํานวน   5  อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ : 1. นักวิชาการพาณิชยปฎิบตัิงาน  จํานวน  5  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : - ผูสมัครสอบตองไดรับปริญญาตรหีรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทียบไดในระดบัเดยีวกนัใน
สาขาวิชานิติศาสตร 
- เปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทัว่ไป ระดับปรญิญาตรีขึ้นไป ของสํานกังาน 
 ก.พ. แลว 
การรับสมัครสอบ : ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดตั้งแตวันที่ 20 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 
ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://dbd.thaijobjob.com/ 
 
     

เทศบาลตําบลสํานักขาม  รับสมัครพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ : ผูดูแลเด็ก (ท่ัวไป) จํานวน   1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฎิบัติงานในหนาที่ 
การรับสมัครสอบ :  ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่เทศบาลตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ตั้งแตวันที่ 2 – 20 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ     
 
    
  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปตตานี รับสมัครบุคคลเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนกังานประกันสังคม  จํานวน 2 อัตรา 
ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ : เจาหนาที่ประกันสังคม จํานวน  2 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกัน หรือไมต่ํากวานี้  
การรับสมัครสอบ :  ผูประสงคจะสมัครสมัครไดที่สํานักงานประกันสังคม 
จังหวัดปตตานี ณ ฝายบริหารทั่วไป ช้ัน 2 เลขที่ 14 ถนนเจริญประดิษฐ ซอย 5 
ตําบลสะบารัง  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี ตั้งแตวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2561  
ในวันและเวลาราชการ 
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             กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ เปดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขา 
    รับราชการ  จํานวน   16   อัตรา 
    ตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบ : 1.  เจาพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน    จํานวน  1  อัตรา 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอยาง
อ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.  
2. นายชางเขยีนแบบปฏิบัตงิาน จํานวน  1  อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชากอสราง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม และ เปนผูสอบผานการวัดความรู
ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 
3. นายชางโยธาปฏิบัติงาน  จํานวน  2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการกอสราง และ เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 
4. นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน จํานวน  6  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และ เปนผูสอบผานการวัด
ความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 
5. วิศวกรปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมชีวการแพทย และ เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้น
ไป ของ สํานักงาน ก.พ. 
6. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  จํานวน  3  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : 1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่น 
ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรทางวิศวกรรมโยธา 
 หรือทางวิศวกรรมโครงสราง และ  
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            2. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 
    และตองผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีของก.พ. 
    7. นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่ง ทางคอมพิวเตอร และ เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของ สํานักงาน ก.พ. 
8. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถ
ทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สํานักงาน ก.พ. 
การรับสมัครสอบ :  ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตบัดนี้ 11 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวน
วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://hss.job.thai.com 
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