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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
เรียน ผูส้ อบแข่งขันได้และได้รับการขึ้นบัญชีในตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลําดับที่ 139, 141 - 142, 144, 146 - 151 (จํานวน 10 ราย)
และสํารอง ลําดับที่ 152 (จํานวน 1 ราย)
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จํานวน 1 ฉบับ
ตามที่ท่านเป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการขึ้นบัญชีในตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 นั้น
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอให้ท่านไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับ
ราชการ ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอช เอ สเลด
(H.A. Slade) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้งยื่นหลักฐานและเตรียมข้อมูลตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย อนึ่ง หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
เข้ารับราชการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักบริหารงานกลาง
โทร./โทรสาร 0 2579 8607

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย
รายละเอียดการเรียกผู้ได้รบั การคัดเลือกให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
แนบท้ายหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
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กําหนดการเรียกผู้ได้รบั การคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
1. ตําแหน่งทีเ่ รียกรายงานตัว

ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ลําดับที่ 139, 141 - 142, 144, 146 - 151 (จํานวน 10 ราย)
และสํารองลําดับที่ 152 (จํานวน 1 ราย)

2. วันรายงานตัว

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอช เอ สเลด (H.A. Slade)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

3. วันบรรจุเข้ารับราชการ

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557

เอกสารทีต่ อ้ งนํามาในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
1. รูปถ่ายชุดปกติขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 4 รูป
2. สําเนาปริญญาบัตรวุฒิทบี่ รรจุ และวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ
3. สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcipt of Records)
จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ
สําหรับวุฒทิ ี่บรรจุ และวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จํานวน 2 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 2 ฉบับ
6. สําเนาหนังสือแจ้งผลการสอบผ่าน ภาค ก.
จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
จํานวน 1 ฉบับ
เช่น สําเนา สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43
8. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ กรณีที่หลักฐานและเอกสารไม่ตรงกัน
จํานวน 1 ฉบับ
เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
9. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารสําหรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
จํานวน 1 ฉบับ
(ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์)
10. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2553 คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
การเตรียม...

-2การเตรียมข้อมูลเพื่อกรอกข้อมูลในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
1. ข้อมูลประวัตกิ ารศึกษา :
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 คูส่ มรส (ถ้ามี) บุตร (ถ้ามี) :
ข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ที่อยูป่ ัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ และตําแหน่งหน้าที่ เป็นต้น
3. ข้อมูลชื่อสถานีตาํ รวจ :
ข้อมูลชื่อสถานีตํารวจเขตความรับผิดชอบตามทะเบียนบ้านของท่าน เพื่อใช้ประกอบในการออก
เอกสารให้ดําเนินการตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ เช่น สถานีตํารวจนครบาล...........................................
หรือสถานีตํารวจภูธร.............................................. เป็นต้น
****************************

