สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) เปิ ดรับสมัครสอบ
เพือบรรจุและแต่งตังบุคคลเข้ารับราชการ จํานวน 3 อัตรา
ตําแหน่ งทีเปิ ดรับสมัคร
ตําแหน่ ง สถาปนิกปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรั บตําแหน่ ง : ได้รับปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมตามทีกฎหมายกําหนด
การรั บสมัครสอบ : ผูป้ ระสงค์สมัครสอบ สมัครได้ผา่ นทางเว็บไซต์ ตังแต่วนั ที 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559
ตลอด 24 ชัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที https://obec.job.thai.com/
µíÒáË¹§§Ò¹ÇÒ§ÃÒª¡ÒÃ

สํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ เปิ ดรับสมัครสอบเพือบรรจุเป็ นนักเรี ยนนายสิ บตํารวจ (นสต.1) ประจําปี 2559
จํานวน 5,000 อัตรา
ตําแหน่ งทีเปิ ดรับสมัคร
ตํารวจภูธรภาค 1 จํานวน 400 อัตรา
ตํารวจภูธรภาค 2 จํานวน 300 อัตรา
ตํารวจภูธรภาค 3 จํานวน 400 อัตรา
ตํารวจภูธรภาค 4 จํานวน 400 อัตรา
ตํารวจภูธรภาค 5 จํานวน 250 อัตรา
ตํารวจภูธรภาค 6 จํานวน 300 อัตรา
ตํารวจภูธรภาค 7 จํานวน 250 อัตรา
ตํารวจภูธรภาค 8 จํานวน 200 อัตรา
ตํารวจภูธรภาค 9 จํานวน 100 อัตรา
ศูนย์ปฏิบตั ิการตํารวจจังหวัดชายแดนใต้ (ศชต.) จํานวน 500 อัตรา
กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) จํานวน 1000 อัตรา
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จํานวน 900 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง : - เป็ นบุคคลภายนอก เพศชาย
- มีอายุไม่ตากว่
ํ า 18 ปี บริ บูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี บริ บูรณ์ นับถึงวันปิ ดรับสมัครสอบ
- ร่ างกายต้องสูงไม่นอ้ ยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่นอ้ ยกว่า 77 ซม.
มีตอ
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ตลอด
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การรับสมัครสอบ : รับสมัครทางเว็บไซต์ ตังแต่วนั ที 9 - 23 พฤศจิกายน 2559
24 ชัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที http://www.policeadmission.org/

สํ า นั ก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข เปิ ดรั บ สมัค รสอบเพือบรรจุ บุ ค คลเข้า รั บ ราชการ
จํานวน 11 อัตรา
ตําแหน่ งทีเปิ ดรับสมัคร :
1. นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : (1) ได้รับปริ ญญาโทหรื อคุณวุฒิอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ (2) เป็ นผูส้ อบผ่านภาคความรู ้ความสามารถทัวไป ระดับปริ ญญาโท หรื อ หากผูส้ มัครสอบผ่านภาค ข. แต่ยงั
ไม่ผา่ นภาค ก ของ สํานักงาน ก.พ.ให้ผสู ้ มัคร สมัครสอบภาค ก พิเศษ ในวันที 27 มีนาคม 2560
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ(ปริญญาโท)

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : (1) ได้รับปริ ญญาโทหรื อคุณวุฒิอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
(2) เป็ นผูส้ อบผ่านภาคความรู ้ความสามารถทัวไป ระดับปริ ญญาโท หรื อ หากผูส้ มัครสอบผ่านภาค ข. แต่ยงั ไม่ผา่ น
ภาค ก ของ สํานักงาน ก.พ.ให้ผสู ้ มัคร สมัครสอบภาค ก พิเศษ ในวันที 27 มีนาคม 2560
3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : (1) ได้รับปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(2) เป็ นผูส้ อบผ่านภาคความรู ้ความสามารถทัวไป ระดับปริ ญญาตรี ขึนไป หรื อ หากผูส้ มัครสอบผ่านภาค ข. แต่ยงั ไม่
ผ่านภาค ก ของ สํานักงาน ก.พ.ให้ผสู ้ มัคร สมัครสอบภาค ก พิเศษ ในวันที 27 มีนาคม 2560
4. นิติกรปฏิบัติการ

จํานวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : (1) ได้รับปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
(2) เป็ นผูส้ อบผ่านภาคความรู ้ความสามารถทัวไป ระดับปริ ญญาตรี ขึนไป หรื อ หากผูส้ มัครสอบผ่านภาค ข. แต่ยงั ไม่
ผ่านภาค ก ของ สํานักงาน ก.พ.ให้ผสู ้ มัคร สมัครสอบภาค ก พิเศษ
5. นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จํานวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : (1) ได้รับปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอืนทีเทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา (2) เป็ นผูส้ อบผ่านภาคความรู ้ความสามารถทัวไป
ระดับปริ ญญาตรี ขึนไป หรื อ หากผูส้ มัครสอบผ่านภาค ข. แต่ยงั ไม่ผา่ นภาค ก
ของ สํานักงาน ก.พ.ให้ผสู ้ มัคร สมัครสอบภาค ก พิเศษ ในวันที 27 มีนาคม 2560

มีตอ
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การรับสมัครสอบ : ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางเว็บไซต์
ตังแต่วนั ที 14 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชัวโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ที http://moph.job.thai.com

สํ านั กงาน ก.พ.ร. เปิ ดรั บสมัครสอบบรรจุ เข้ารั บราชการเพือเข้าร่ วมโครงการพัฒนานักบริ หารการ
เปลียนแปลงรุ่ นใหม่ รุ่ นที 11 จํานวน 50 อัตรา
ตําแหน่ งทีเปิ ดรั บสมัคร : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนานักบริ หารการเปลียนแปลง
รุ่ นใหม่ รุ่ นที 11 จํานวน 50 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตังแต่ระดับปริ ญญาโทขึนไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษา
ในประเทศหรื อต่างประเทศที ก.พ.รับรอง มีอายุไม่เกิน 30 ปี บริ บูรณ์ในวันปิ ดรับสมัคร และหากสําเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริ บูรณ์ในวันปิ ดรับสมัคร
การรับสมัครสอบ : ผูป้ ระสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ดว้ ยตนเอง หรื อทางไปรษณี ย ์ หรื อทางเว็บไซต์ ตังแต่วนั ที
25 ตุลาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 ที http://job.opdc.go.th

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิ ดรับสมัครสอบเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จํานวน 7 อัตรา (และมีอตั ราว่างปี
2560 อีก 90 อัตรา)
ตําแหน่ งทีเปิ ดรับสมัคร : 1. ตําแหน่ ง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จํานวน 6 อัตรา
มีตาํ แหน่งว่างในปี 2560 อีก 90 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง :ได้รับปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชา
วิท ยาศาสตร์ ก ายภาพ สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ หรื อ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์
และสอบผ่านภาคความรู ้ความสามารถทัวไป ของ ก.พ. ระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
2. ตําแหน่ ง นายช่ างเครืองกลปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500-12,250
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง :ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิ คการผลิต สาขาวิชาเทคนิ ค
โลหะ และสอบผ่านภาคความรู ้ ความสามารถทัวไป ของ ก.พ.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริ ญญา หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง (ปวส.) หรื อสู งกว่า
การรับสมัครสอบ : ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางเว็บไซต์
ตังแต่วนั ที 4 - 24 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที https://tmd.job.thai.com/...
มีตอ
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กรมส่ งเสริมการค้ าระหว่ างประเทศ เปิ ดรับสมัครสอบเป็ นพนักงาน
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จํานวน

12 อัตรา
ตําแหน่ งทีเปิ ดรับสมัคร : 1. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : ได้รับปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชา บริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรื อ
วุฒิทางสังคมศาสตร์อืนๆ ทีเหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที
จํานวน 2 อัตรา
2. นักวิชาการพัสดุ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหรื อสถานศึกษาที สํานักงาน
ก.พ. รั บรองคุ ณวุฒิ ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิ ชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง กฎหมาย บริ หารธุ รกิ จ และ
วิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขา โยธา/ไฟฟ้ า/คอมพิวเตอร์) หรื อวุฒิทางสังคมศาสตร์อืนๆ
3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรื อทาง บัญชี พาณิ ชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
4. นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน
จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี หรื อวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรื อรัฐศาสตร์
5. เจ้ าพนักงานการเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
ํ านี ทางบัญชี พณิ ชยการ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู งหรื อเทียบเท่าหรื อไม่ตากว่
เลขานุ การ การบริ หารธุ รกิจ การจัดการทัวไป สําหรับทางการบริ หารธุรกิจ การจัดการทัวไป จะต้องมีการศึกษาวิชา
บัญชีไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต หรื อวุฒิทางสังคมศาสตร์อืนๆ ทีเหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที
การรับสมัครสอบ : ให้ผปู ้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางเว็บไซต์ ตังแต่วนั ที 2 - 10 พฤศจิกายน
2559 ตลอด 24 ชัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที https://ditp.job.thai.com/
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กรมคุมประพฤติ เปิ ดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จํานวน 26 อัตรา
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ตําแหน่ งทีเปิ ดรับสมัคร
1. ตําแหน่ ง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
จํานวน 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 -16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : เป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ และเป็ นผูส้ อบผ่านการวัดความรู ้ความสามารถทัวไป ระดับปริ ญญาตรี ขึนไป ของสํานักงาน ก.พ.
จํานวน 7 อัตรา
2. ตําแหน่ ง เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11500 -12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : เป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง(ปวส.) หรื ออนุปริ ญญาหลักสู ตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนี ยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกสาขาวิชา และเป็ นผูส้ อบผ่านการวัดความรู ้ความสามารถทัวไป ระดับ
ปวส. หรื อระดับอนุปริ ญญาขึนไป ของสํานักงาน ก.พ.
3. ตําแหน่ ง เจ้ าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จํานวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 -12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : เป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง(ปวส.) หรื ออนุปริ ญญาหลักสู ตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนี ยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาการบัญชี และเป็ นผูส้ อบผ่านการวัดความรู ้ความสามารถทัวไป
ระดับ ปวส. หรื อระดับอนุปริ ญญาขึนไป ของสํานักงาน ก.พ.
การรับสมัคร : เปิ ดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านทางเว็บไซต์ ตังแต่วนั ที 1 - 21 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชัวโมง ไม่
เว้นวันหยุดราชการ ที https://probation.job.thai.com

กรมการพัฒนาชุมชน เปิ ดรับสมัครสอบเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จํานวน 100 อัตรา
ตําแหน่ งทีเปิ ดรับสมัคร : นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ (พัฒนากร) จํานวน 100 อัตรา
15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง : (1) ได้รับปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบเท่า
ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา (2) เป็ นผูส้ อบผ่านการวัดความรู ้ความสามารถทัวไป
(ภาค ก.) ระดับปริ ญญาตรี ขึนไป ของสํานักงาน ก.พ.
การรับสมัครสอบ : ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์
ตังแต่วนั ที 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชัวโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที http://cdd.job.thai.com
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