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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
มีนาคม 2561

เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
เรียน ผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการขึ้นบัญชี ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลาดับที่ 23 - 24 สารองลาดับที่ 25 - 36
ตาแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ลาดับที่ 10
ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ลาดับที่ 2 สารองลาดับที่ 3 และ 5
อ้างถึง ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ
ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งต่าง ๆ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
ตามประกาศที่อ้างถึง ท่านเป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการขึ้นบัญชีของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งนักจัดการงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอให้ท่านไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับ
ราชการ ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริต สามะพุทธิ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้งยื่นหลักฐานและเตรียมข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง
หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สานักบริหารงานกลาง
โทร./โทรสาร 0 2579 8607

สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนบท้ายหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.304/
ลงวันที่
มีนาคม 2561
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กาหนดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
1. วันรายงานตัว

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริต สามะพุทธิ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2. วันบรรจุเข้ารับราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
ตาแหน่งที่เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

ลาดับที่ 23 - 24 สารองลาดับที่ 25 - 36
ลาดับที่ 10
ลาดับที่ 2 สารองลาดับที่ 3 และ 5

เอกสารที่ต้องนามาในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
1. รูปถ่ายชุดปกติขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 4 รูป
2. สาเนาปริญญาบัตรวุฒิที่บรรจุ และวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
จานวนอย่างละ 2 ฉบับ
3. สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
จานวนอย่างละ 2 ฉบับ
สาหรับวุฒิที่บรรจุ และวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จานวน 2 ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ฉบับ
6. สาเนาหนังสือแจ้งผลการสอบผ่าน ภาค ก.
จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ กรณีที่หลักฐานและเอกสารไม่ตรงกัน
จานวน 1 ฉบับ
เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
8. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารสาหรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
จานวน 1 ฉบับ
(ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์)
9. สาเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
จานวน 1 ฉบับ
เช่น สาเนา สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43
10. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2553 คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
11. หนังสือ...

-211. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทางาน (ถ้ามี)
12. หนังสือรับรองความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
(เช่น TOEFL, IELTS เป็นต้น) (ถ้ามี)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

การเตรียมข้อมูลเพื่อกรอกข้อมูลในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
1. ข้อมูลประวัติการศึกษา :
ข้อมูลวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงวุฒิการศึกษาสูงสุด เช่น ชื่อโรงเรียน วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชาเอก เกียรตินิยม (ถ้ามี) เดือน พ.ศ. ที่เริ่มศึกษา ถึงเดือน พ.ศ. ที่จบการศึกษา
(เช่น พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548 เป็นต้น)
2. ข้อมูลบิดา มารดา คู่สมรส (ถ้ามี) บุตร (ถ้ามี) :
ข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ และตาแหน่งหน้าที่ เป็นต้น
3. ข้อมูลชื่อสถานีตารวจ :
ข้อมูลชื่อสถานีตารวจเขตความรับผิดชอบตามทะเบียนบ้านของท่าน เพื่อใช้ประกอบในการออก
เอกสารให้ดาเนินการตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ เช่น สถานีตารวจนครบาล.....................................
หรือสถานีตารวจภูธร.............................................. เป็นต้น
การแต่งกายในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
สุภาพสตรี :

- สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีลาย สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง
- สวมกระโปรงสีดา/สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
- สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น

สุภาพบุรุษ :

- สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีลาย สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
- สวมกางเกงขายาวสีดา/สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
- สวมรองเท้าหุ้มส้น

(ห้าม สวมเสื้อยืด เสื้อไม่มีแขน กางเกงหรือกระโปรงผ้ายีนส์หรือผ้าลูกฟูก กางเกงขาสั้นเหนือเข่า รองเท้าแตะชนิด
ยางหรือฟองน้า)
****************************

