
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จาํนวน 13 อัตรา 

1. ตําแหน่ง : นกับริหารการเงิน 5 หรือ 6  

สงักดั : กองการเงิน ฝ่ายการเงินและบญัชี 

จํานวน : 1 อตัรา  

คณุวฒุิ : ไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ทางด้านบญัชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธรุกิจ หรือการคลงั  

*ผูส้มคัรตอ้งมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนนข้ึนไป* 

 

2. ตําแหน่ง :นกับญัชี 5 หรือ 6 

สงักดั : กองบญัชีการเงิน ฝ่ายการเงินและบญัชี 

จํานวน :  1 อตัรา 

คณุวฒุิ : ไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ทางด้านบญัชี การเงินบริหารธรุกิจ และเศรษฐศาสตร์ 

*ผูส้มคัรตอ้งมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนนข้ึนไป* 

 

3. ตําแหน่ง :นกับญัชี 5 หรือ 6 

สงักดั : กองบญัชีบริหารและงบประมาณ ฝ่ายการเงินและบญัชี 

จํานวน :  1 อตัรา 

คณุวฒุิ : ไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ทางด้านบญัชี การเงินบริหารธรุกิจ และเศรษฐศาสตร์  

*ผูส้มคัรตอ้งมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนนข้ึนไป* 

 

4. ตําแหน่ง : นกัวเิคราะห์ 5 หรือ 6 

สงักดั : กองพฒันาธรุกิจ ฝ่ายพฒันา 

จํานวน : 1 อตัรา  

คณุวฒุิ : ไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

*ผูส้มคัรตอ้งมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนนข้ึนไป* 

 

 



5. ตําแหน่ง :เศรษฐกร 5 หรือ 6  

สงักดั : กองพฒันาธรุกิจ ฝ่ายพฒันา 

จํานวน :  1 อตัรา 

คณุวฒุิ : ไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ทางด้านเศรษฐศาสตร์  

*ผูส้มคัรตอ้งมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนนข้ึนไป* 

 

6. ตําแหน่ง : นกับญัชี 5 

สงักดั : สํานกังานนิคมอตุสาหกรรมบางปู 

จํานวน : 1 อตัรา  

คณุวฒุิ : ไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านบญัชี การบญัชี  

*ผูส้มคัรตอ้งมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนนข้ึนไป* 

 

7. ตําแหน่ง :นกับริหารงานนิคมอตุสาหกรรม 5 หรือ 6 

จํานวน :  2อตัรา 

สงักดั : กองบริการสํานกังานนิคมอตุสาหกรรมร่วมดําเนินงาน และ 

สํานกังานนิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)  

คณุวฒุิ : ไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ทางด้านการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ สถิต ิศลิปะศาสตร์ อกัษรศาสตร์  

พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจ 

*ผูส้มคัรตอ้งมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนนข้ึนไป* 

 

8. ตําแหน่ง :วศิวกร 5 หรือ 6 

จํานวน :  2อตัรา 

สงักดั : สํานกังานนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร  

คณุวฒุิ : ไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ทางด้านวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา หรือวศิวกรรมอตุสาหการ  

*ผูส้มคัรตอ้งมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนนข้ึนไป* 

 

 

 



9. ตําแหน่ง :นกัวทิยาศาสตร์  5 หรือ 6 

จํานวน :  2อตัรา 

สงักดั : สํานกังานนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร และ  

สํานกังานนิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)  

คณุวฒุิ : ไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ทางด้านวทิยาศาสตร์ สาขา ชีววทิยา ชีวเคมี เคมี เคมีเทคนิค สิง่แวดล้อม  

สขุาภิบาล อาชีวอนามยั วทิยาศาสตร์ทัว่ไป หรือเทียบเท่า  

*ผูส้มคัรตอ้งมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนนข้ึนไป* 

 

10. ตําแหน่ง :นกับริหารงานทัว่ไป 6  

สงักดั : กองการประชมุ ฝ่ายบริหาร  

จํานวน :  1 อตัรา 

คณุวฒุิ : ไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ทางด้านการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ ศลิปะศาสตร์ อกัษรศาสตร์  

พาณิชยศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์  

*ผูส้มคัรตอ้งมีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนนข้ึนไป* 

 

วธีิสมัคร: สมคัรด้วยตนเอง  

สถานที่รับสมัคร: กองบริหารทรัพยากรบคุคล ฝ่ายทรัพยากรบคุคล สํานกังานใหญ่ กนอ. ถนนนิคมมกักะสนั  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2253 0561 ตอ่ 1165, 1121 

วันที่เปิดรับสมัคร: ตัง้แตว่นัท่ี 20 มกราคม–9 กมุภาพนัธ์ 2559 ในเวลาราชการ 

ค่าสมัครสอบ: 40 บาท 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบข้อเขียน: ภายในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2559 
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