ประกาศสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
-------------------------------------------ด้วยสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะดำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ำปฏิบัติงำนในตำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จำนวน 26 อัตรำ
1. ตาแหน่งทีร่ ับสมัคร
1.1 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 6
จำนวน 1 อัตรำ
1.2 เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 3-5
1.3 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 3-5
1.4 เจ้ำหน้ำที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5
1.5 เจ้ำหน้ำที่โสตทัศนศึกษำ
1.6 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 3-5
1.7 เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 3-5
1.8 เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 1-4
1.9 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 1-4
1.10 เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำร 1-4
1.11 เจ้ำหน้ำที่รีดพิษงู 1-4
1.12 นำยช่ำงไฟฟ้ำ 1-4
1.13 นำยช่ำงโยธำ 1-4
1.14 เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี (ชั่วครำว)
1.15 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (ชั่วครำว)
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2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
รำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้
3. การรับสมัครสอบ
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำมำรถสมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน
2561 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตำมมีขั้นตอนดังนี้
3.1.1. ให้ผู้สมัครสอบเปิดที่เว็บไซต์รับสมัครงำนสภำกำชำดไทย http://jobtrc.redcross.or.th
> สมัครงำน >ใบสมัครออนไลน์ >ตำแหน่งที่สมัคร >ฝ่ำย >กลุ่มงำน/หน่วยงำน >สำนักงำน >สถำนะของผู้สมัคร
3.2 กรอกข้อควำมในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และกรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริง
3.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ ซึ่งประกอบด้วย
3.3.1 ค่ำธรรมเนียมสอบ

-2- วุฒิปริญญำตรีขึ้นไป จำนวน 150 บำท
- วุฒิต่ำกว่ำปริญญำตรี จำนวน 100 บำท
โดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชี ตำมรำยละเอียด ดังนี้
หมายเหตุ

ผู้สมัครสอบสำมำรถสมัครได้เพียงหนึ่งตำแหน่งเท่ำนั้น
ค่าธรรมเนียมตาม จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ชื่อบัญชี สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 406-216064-6 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
ชาระเงินค่าสมัครสอบได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ
หรือชาระงินค่าสมัครสอบ ผ่าน Mobile banking , Internet banking ตลอด 24 ชั่วโมง

4. เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
4.1 แนบหลั กฐำนกำรช ำระเงิ นเป็นไฟล์ เข้ำมำที่ http://jobtrc.redcross.or.th > ค้นหำใบสมั คร”
และกรอกหมำยเลขบัตรประชำชน
4.2 แนบหลักฐำนกำรช ำระเงินตำม (3.1) ภายในวันที่ 5 ธั นวาคม 2561 หำกพ้นกำหนดตำมวั น
ที่กำหนด จะไม่มีสิทธิสอบแข่งขันในตำแหน่งที่สมัครสอบและทำงสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตำมประกำศรับสมั คร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในสภำกำชำดไทย โดยต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติ
จำกผู้ มีอำนำจอนุ มัติ ของสถำบั นกำรศึกษำนั้ น ภายในวันปิดรั บสมัครคือวันที่ 3 ธั นวาคม 2561 ทั้งนี้ กำรส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นประกำศนียบัตร หรือปริญญำบัตร ของสถำนศึกษำใด จะถือตำมกฎหมำย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับกำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์
5.2 กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อตำมพระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ดังนั้น หำกผู้สมัครสอบจงใจกรอก
ข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฏหมำยอำญำ มำตรำ 137
5.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรั บ สมั ค รสอบ และต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดต่ า งๆ ให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามความเป็ น จริ ง ในกรณี ที่ มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นตาม

-3ประกาศรับสมัครสอบ สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทยจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ส ำนั กงำนบริ หำรทรั พยำกรบุ คคล สภำกำชำดไทย จะประกำศรำยชื่อผู้ สมั ครสอบ กำหนดวัน เวลำ
สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ทำงเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th
>ประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ
7. หลักสูตรและวิธีการสอบ
7.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ผู้สมัครสอบจะต้องสอบวิชำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน ประกอบด้วยควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และสรุปผล วิชำภำษำไทย ควำมรู้เกี่ยวกับสภำกำชำดไทย เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
7.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ผู้สมัครสอบในตำแหน่งใดจะต้องสอบวิชำเฉพำะตำแหน่งนั้น ตำมที่ได้กำหนดไว้ในรำยละเอียด
แนบท้ำยประกำศนี้ (เอกสำรแนบท้ำย)
7.3 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมเหมำะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำรสัมภำษณ์
เพื่อประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง หน้ำที่จำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน จำกกำรสังเกต
พฤติกรรมที่ปรำกฎของผู้ เข้ำสอบและกำรสั มภำษณ์ อนึ่ง อำจใช้วิธีกำรอื่นใดเพิ่มเติมเพื่ อพิจำรณำควำมเหมำะสม
ในด้ำนต่ำงๆ
ทั้ งนี้ จะทดสอบเพื่ อ วั ด ควำมรู้ ควำมสำมำรถทั่ ว ไป และควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ ง แล้ ว
จึงจะมีสิทธิเข้ำสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
8. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในวันสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือใบอนุญำตขับรถ
หรือหนังสือเดินทำง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ำย และเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก ระบุชัดเจน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอำยุ
ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้
เข้าสอบ
9. การแต่งกายในวันสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายสุภาพ
ไม่อนุญำตให้ผู้สมัครสอบ ใส่กำงเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ และรองเท้ำไม่มสี ำยรัดส้น เข้ำห้องสอบ
โดยเด็ดขำด
10. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขัน
10.1 ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำดำ
ถ่ำยไม่เกิน 1 ปี ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

-410.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
10.3 สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
10.4 สำเนำปริญญำบัตร หรือสำเนำประกำศนียบัตรที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำ
ตรงตำมประกำศรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
10.5 สำเนำระเบียบแสดงผลกำรเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่ำผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำ
ตรงตำมประกำศรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำตำมหลั ก สู ต รขั้ น ประกำศนี ย บั ตรหรือ ปริ ญ ญำบัต รของ
สถำนศึกษำใด จะถือตำมกฏหมำย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับกำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาตอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 2 ธันวาคม 2561
ในกรณีที่ไม่สำมำรถนำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำแนบได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำ
ออกให้ ตำมหนั งสื อรั บ รองของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร โดยระบุ ส ำขำวิ ช ำที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำ และวั นที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ
ประกำศนียบัตร หรือปริญญำบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในกำหนดวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 2 ธันวาคม 2561 มำแนบแทน
จำนวน 1 ฉบับ
10.6 สำเนำหลักฐำนกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร (สด.8,สด.43)
10.7 สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ำมี)
สาเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และเซ็นต์ชื่อกากับ
11. เกณฑ์การตัดสิน
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในกำรสอบแข่งขันเพื่อวัด ควำมสำมำรถทั่วไป
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนในกำรสอบเพื่อวัด
ควำมควำมเหมำะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
- วุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
ผู้ที่สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
ไม่ต่ำกว่ ำร้ อยละ 50 ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ ใช้เฉพำะต ำแหน่ งไม่ต่ ำกว่ ำร้ อยละ 50 และต้องได้ คะแนนในกำรสอบ
เพื่อวัดควำมควำมเหมำะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
12. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
1. สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตำมลำดับคะแนน
รวมจำกมำกไปน้อย หำกคะแนนสอบเท่ำกันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
2. กำรขึ้น บั ญชีผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ จะขึ้นบัญชีเป็น เวลำไม่เ กิ น 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบั ญชี แต่ถ้ ำ มี
กำรสอบแข่ ง ขั น อย่ ำ งเดี ย วกั น นี้ อี ก และได้ ป ระกำศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ หม่ แ ล้ ว บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

-513. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนั้น ตำมที่ระบุไว้ในประกำศรับสมัคร
14. สวัสดิการที่จะได้รับ
1. อัตรำเงินเดือนแรกบรรจุ (ตำมคุณวุฒิที่สมัคร)
2. สวัสดิกำรรักษำพยำบำลตนเองและครอบครัว
3. เงินค่ำเล่ำเรียนบุตร
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สภำกำชำดไทย
6. กองทุนฌำปนกิจสงเครำะห์
7. เครื่องรำชอิสริยำภรณ์

ประกำศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
สำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย

ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
(รายละเอียดของแต่ละตาแหน่งที่เปิดรับสมัครตามเอกสารแนบ)
ลาดับ
ที่
1 เจ้าหน้าที่พัสดุ 6

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

คุณวุฒิการศึกษา

เพศ

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง ฝ่ำยพัสดุทำงกำรแพทย์และทั่วไป
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
ฝ่ำยสำรสนเทศและทะเบียนผู้บริจำคโลหิต
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ

ปริญญำตรีหรือปริญญำโท
ทำงสังคมศำสตร์ทุกสำขำ
ปริญญำตรี
สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5

3*

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5

5

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5

งำนนโยบำยและแผน กลุ่มงำนช่วยอำนวยกำร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์
สำนักงำนบริหำร

6

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5

ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
สำนักงำนจัดหำรำยได้

ช/ญ

อายุ
(นับถึงวันสมัคร)
อำยุไม่เกิน 45 ปี

จานวน
(อัตรา)
1

ช/ญ

อำยุ 22-35 ปี

2

ช/ญ

อายุ 25-35 ปี

1

ปริญญำตรีหรือปริญญำโท
ช/ญ
ทำงสังคมศำสตร์ทุกสำขำ
ปริญญำตรีหรือปริญญำโท
ช/ญ
ทำงด้ำนอักษรศำสตร์ ศิลปศำสตร์ มนุษยศำสตร์
เอกภำษำอังกฤษ และสำขำทำงด้ำนสังคมศำสตร์
หลักสูตรนำนำชำติ
ปริญญำตรี
ช
นิเทศศำสตร์ สำขำวิทยุโทรทัศน์ ภำพยนตร์ ภำพนิ่ง
มัลติมีเดีย ออกแบบนิเทศศิลป์ สื่อสำรดิจิทอล
กำรออกแบบสื่อสำร นฤมิตศิลป์

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

อำยุ 22-40 ปี

1

อำยุ 25 ปีขึ้นไป

1

-77*

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 (1)

กลุ่มงำนสื่อสัมพันธ์
สำนักสำรนิเทศและสื่อสำรองค์กร
สำนักงำนบริหำร

8*

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 (2)

กลุ่มงำนสื่อสัมพันธ์
สำนักสำรนิเทศและสื่อสำรองค์กร
สำนักงำนบริหำร

9

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5

เหล่ำกำชำดจังหวัด ภำค 4 จ.สมุทรสงครำม
กลุ่มงำนบริหำรและประสำนกิจกำรเหล่ำกำชำด
สำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด

10*

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5

11

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5

12*

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4

13*

เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4

14*

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4

ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 7 จังหวัดอุบลรำชธำนี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
งำนเครื่องมือแพทย์และจ่ำยกลำง
ฝ่ำยพัสดุทำงกำรแพทย์และทั่วไป
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
ฝ่ายผลิตเซรุ่ม
สถานเสาวภา

15*

เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 1-4

สวนงู
สถานเสาวภา

ปริญญำตรี
ช
นิเทศศำสตร์ สำขำวิทยุโทรทัศน์ ภำพยนตร์ ภำพนิ่ง
มัลติมีเดีย ออกแบบนิเทศศิลป์ สื่อสำรดิจิทอล
กำรออกแบบสื่อสำร นฤมิตศิลป์
ปริญญำตรี
ช/ญ
นิเทศศิลป์ นฤมิตศิลป์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร
(หำกใช้วุฒิปริญญำโท จะต้องจบสำขำที่กำหนด
ทั้งระดับปริญญำตรีและปริญญำโท)
ปริญญำตรีหรือปริญญำโท
ช/ญ
ทำงสังคมศำสตร์ทุกสำขำ
หำกมีคุณวุฒิด้ำนบัญชี/กำรเงิน/กำรจัดกำร
จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
ปริญญำตรี ทำงสังคมศำสตร์ทุกสำขำ
ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

อำยุ 21-50 ปี

1

อายุไม่เกิน 35 ปี

1

ปริญญำตรี
ทำงกำรเงินและกำรบัญชี
ปวส. ทำงกำรเงิน กำรบัญชี

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

2

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ปวส. ทำงพำณิชยกำรทุกสำขำ

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ช

อายุไม่เกิน 30 ปี

1

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ช

อายุไม่เกิน 30 ปี

1

-816*

นายช่างไฟฟ้า 1-4

17*

นายช่างโยธา 1-4

18

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)

19*

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)

สถำนีเพำะเลี้ยงม้ำและสัตว์ทดลอง สถำนเสำวภำ
(ปฏิบัติงำนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
สถำนีเพำะเลี้ยงม้ำและสัตว์ทดลอง สถำนเสำวภำ
(ปฏิบัติงำนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
ศูนย์จักษุมำตรและแว่นตำสภำกำชำดไทย
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ศูนย์รับบริจำคอวัยวะ

20*

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)

ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ

ปวส. สำขำไฟฟ้ำกำลัง

ช

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ปวช./ปวส. สำขำช่ำงโยธำ ช่ำงก่อสร้ำง

ช

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ปวช./ปวส. ทำงพำณิชยกำรทุกสำขำ

ช/ญ

อำยุไม่เกิน 35 ปี

1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางพณิชยกรรมทุกสาขา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางพณิชยกรรมทุกสาขา

ช/ญ

อายุไม่เกิน 35 ปี

2

ช/ญ

อายุไม่เกิน 35 ปี

1

