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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ 

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
---------------------------------- 

 
  ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในต าแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16  ลงวันที่  11  
ธันวาคม  2551  และ ที่ นร 1004/ว 17  ลงวันที่  19  กันยายน  2562  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
1.1 ต าแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือนระหว่าง  17,500 - 19,250  บาท 
1.2  ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง  17,500 - 19,250  บาท 
1.3 ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัตกิาร อัตราเงินเดือนระหว่าง  17,500 - 19,830  บาท 
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรเดิม จะได้อัตราเงินเดือน 

ระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท 
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จะได้อัตราเงินเดือน 

ระหว่าง 18,020 - 19,830 บาท  
หรือตามท่ี ก.พ. ก าหนด  ทั้งนี้  จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ฉบับลงวันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. 2554  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 

2. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงท่ีจะบรรจุครั้งแรก 
2.1  ต าแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ  จ านวน  1  อัตรา 
 ปฏิบัติงานส่วนกลาง  สังกัดส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช   
2.2  ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จ านวน  1  อัตรา 
 ปฏิบัติงานส่วนกลาง  สังกัดส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช   
2.3  ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จ านวน  1  อัตรา 
 ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค สังกัดส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 

3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

คัดเลือกของแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้  
4.  คุณสมบัติ... 
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4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก    
 4.1  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ำม  ตามมาตรา 36  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้ำม 

(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือ   

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  

หรือตามกฎหมายอื่น 
(11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)  
(8) (9) (10) หรือ (11)  ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) 
หรือ (9)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว  และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)  
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1)  ให้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้  
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบคัดเลือกได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว     
   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือก
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501  
ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  และตามความในข้อ 5  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  มีนาคม  2538 

4.2  ผู้สมัครสอบ… 
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4.2  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกของแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้   

ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ 
http://www.ocsc.go.th --->ระบบรับรองคุณวุฒิ (https://www.ocsc.go.th/civilservant/accreditation) 

5. กำรรับสมัครสอบ 
       5.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนำคม  2564  
ถึงวันที ่23 เมษำยน 2564  ตลอด  24  ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้ 

5.1.1 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์  https://dnp.thaijobjob.com  หัวข้อ  
“ข้าราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  เลือกหัวข้อ  “รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  

5.1.2 หลักฐานประกอบการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (อัพโหลดผ่านระบบรับสมัคร
ออนไลน์) 

 ให้ผู้สมัครเตรียมไฟล์เอกสารต่าง ๆ ก่อนท าการสมัครตามรูปแบบที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนด  และท าการอัพโหลดไฟล์ดังกล่าวตามขั้นตอนในระบบรับสมัครออนไลน์  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ ของผู้สมัคร
หลังจากด าเนินการคัดเลือกแล้ว  หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  
หรือข้อมูลในการสมัครสอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือมีเจตนาส่อไปทางทุจริต  หรือเอกสารที่ส่งมาทางระบบออนไลน์
ไม่ถูกต้อง  ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งและเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ไฟล์เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร  มีดังต่อไปนี้ 
1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีด า  ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  

นับถึงวันสมัคร  จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg  เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB) 
2) ส าเนาคุณวุฒิการศกึษา ให้แนบปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน 

(Transcript of Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
 ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร

ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้นเป็นเกณฑ์  โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร  คือ
วันที่  23  เมษำยน  2564     

 ในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้  ให้น าหนังสือ
รับรองคณุวุฒิการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา  และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร  
คือ วันที่ 23 เมษายน 2564  มาแนบแทน   

๓)  เฉพำะผู้สมัครต ำแหน่งนำยสัตวแพทย์ปฏิบัติกำร ให้แนบส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน  1  ฉบับ ทั้งนี้  ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ จะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 23 เมษายน 2564  

4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ - นามสกุล  
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  เป็นต้น  จ านวน  1  ฉบับ 

ไฟล์ตำมข้อ 2) - 4)  จ ำต้องเป็นไฟล์นำมสกุล .pdf เท่ำนั้น  โดยแนบ
แต่ละไฟล์ขนำดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB) 

5.1.3  กรอกข้อมูล... 

http://job.dnp.go.th/
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5.1.3 กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ก าหนดและตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพ่ือส่งใบสมัคร  (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว  จะไม่อนุญาต
ให้แก้ไขหรือสมัครใหม่)  และเมื่อยืนยันข้อมูลที่กรอกแล้ว ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินให้โดยอัตโนมัต ิ

5.1.4 ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A๔  จ านวน  1  แผ่น  
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  เพ่ือพิมพ์แบบฟอร์ม
การช าระเงินภายหลัง  ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสามารถเข้า
ไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกจนกว่าจะปิดระบบรับสมัครสอบ  
แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 

5.2  น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามใบแจ้ง
การช าระเงิน ทีธ่นาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564  ถึงวันที่ 24 เมษายน 2564   
โดยสามารถช าระได้  3  ช่องทาง  ดังต่อไปนี้ 

 5.2.1  กำรช ำระทำงเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ   
   โดยสามารถช าระเงินได้  ตั้งแต่วันที่  25  มีนาคม  2564  ถึงวันที่  24  เมษายน  
2564  ภายในเวลาท าการของธนาคาร  และให้เก็บหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไว้ด้วย ทั้งนี้ 
ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการช าระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคาร 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ช าระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท่ีช าระเงินแล้ว  

 5.2.2  กำรช ำระเงินทำงแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT   
   ให้ผู้สมัครเปิดแอปพลิเคชั่น และเข้าสู่ระบบ “จ่ายเงิน”  จากนั้นค้นหารายการ

โดยระบุ “92506”  โดยตรวจสอบชื่อ “กรมอุทยานแห่งชาติฯ สอบคัดเลือก” และใส่หมายเลขอ้างอิง Ref 1 : 
เลขช าระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจ าตัวประชาชน จากนั้นใส่จ านวนค่าธรรมเนียมการสอบ และใส่รหัส
ยืนยันการช าระเงินของท่าน และกดเสร็จสิ้น  โดยสามารถช าระเงินได้  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564  ถึงวันที ่
24 เมษายน 2564  เวลา 22.00 น.  และให้เก็บหลักฐานการช าระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย   

 5.2.3  กำรช ำระเงินผ่ำนตู้ ATM ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
     ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM  ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ต้องเป็นชื่อ

ของผู้สมัครสอบเท่านั้น) สามารถเลือกช าระเงินโดยน าแบบฟอร์มการช าระเงิน ตามข้อ 5.1 ไปท ารายการช าระเงิน
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอ่ืนๆ” เลือก “ช าระ
ค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” ใส่รหัส Company Code คือ 92506 จากนั้นใส่หมายเลข
อ้างอิง Ref 1 : เลขช าระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจ าตัวประชาชน ใส่จ านวนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม
การสอบ  จ านวน  200  บาท (ระบบจะท าการหักค่าธรรมเนียมธนาคาร  จ านวน  30  บาท)  โดยสามารถ
ช าระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564  ถึงวันที่ 24 เมษายน 2564  เวลา 22.00 น.  และให้เก็บหลักฐาน
การช าระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย     

กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์  เม่ือช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
5.3  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวนต าแหน่งละ 230 บาท  

ซึ่งประกอบด้วย 
 (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน  200  บาท 
(2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน  30  บาท 

 เม่ือสมัครสอบและช ำระค่ำธรรมเนียมแล้ว จะไม่จ่ำยคืนเงินให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

5.4 หลังจาก... 
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 5.4  หลังจากที่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว  ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ
สถานะการช าระเงินได้ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน”  

5.5  ผู้สมัครจะได้รับเลขประจ าตัวสอบ  โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับการ
ช าระค่าธรรมเนียมสอบ  ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบหลังจาก
การช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป  ทางเว็บไซต์   
https://dnp.thaijobjob.com  หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจ าตัวสอบ”  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต  
ให้ลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน  และน ำไปใช้เป็นหลักฐำนในกำรเข้ำสอบ  

      ทั้งนี้  ส าหรับผู้ที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว  แต่ไม่ได้รับเลขประจ าตัวสอบ  
ให้น าหลักฐานการช าระเงิน  ติดต่อฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ส่วนการเจ้าหน้าที่  ส านักบริหารงานกลาง 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 4  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  ภายในวันที่  7  พฤษภาคม  2564  ในเวลาราชการ   

6. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
6.1  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  ในข้อ 4.2  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  
ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่  23  เมษำยน  2564  ทั้งนี้  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร  
หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

6.2  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ  และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 

6.3  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่น
สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

ในกรณีที่เลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรง
กับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน 
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 

7. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่คัดเลือก   
และระเบียบเกี่ยวกับกำรคัดเลือก 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ  
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ 5 พฤษภำคม  2564  ทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com   
หรือเว็บไซต์ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

http://... 

http://job.dnp.go.th/
http://job.dnp.go.th/
http://job.dnp.go.th/
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http://www.dnp.go.th/personnal  หรือ http://portal.dnp.go.th/p/personnal  โดยก าหนดการอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้  ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่ต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

8. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ  
คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครคัดเลือกของแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้    

9. หลักฐำนและเอกสำรหลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำสอบ  
9.1   กำรสอบข้อเขียน หรือกำรสอบปฏิบัติ  ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐาน  ดังต่อไปนี้  

หำกขำดหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้ำสอบ 
   (1)  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ 

หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย  ลายมือชื่อ  และเลขประจ าตัวประชาชน  13  หลักระบุชัดเจน  
และยังไม่หมดอายุ  ฉบับจริง  

   (2)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต  ที่มีเลขประจ าตัวสอบ  และลงลายมือชื่อใน
ใบสมัครให้ครบถ้วน 

ผู้เข้าสอบที่ไม่มีใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  และบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาต
ขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย  ลายมือชื่อ  และเลขประจ าตัวประชาชน  13  หลักระบุชัดเจน
ซึ่งยังไม่หมดอายุ  ฉบับจริง  ซึ่งต้องใช้แสดงคู่กันทั้ง 2 อย่ำง  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 

9.2  กำรสอบสัมภำษณ์  ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ 

หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย  ลายมือชื่อ  และเลขประจ าตัวประชาชน  13  หลักระบุชัดเจน
และยังไม่หมดอายุ  ฉบับจริง  จ ำนวน  1  ฉบับ 

   (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
     (3)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน  เช่น  
ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  เป็นต้น  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
     (4)  เอกสารทางทหาร เช่น หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจ าตัวทหาร
กองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบส าคัญ (แบบ สด.9) ส าหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 หรือ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) 
     (5)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็น โรคต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  คือ  

      -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
      -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
      -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
      -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
      -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

ทั้งนี้... 

http://www.dnp.go.th/
http://www.dnp.go.th/
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ทั้งนี้  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”  ลงลายมือชื่อ  
วันที่  และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า 

อนึ่ง  กรณีท่ีตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ  หรือมีคุณสมบัติ
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง  หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น  และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง  หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

10.   เกณฑ์กำรตัดสิน   
       ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก  จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบข้อเขียน 

การสอบปฏิบัติ หรือการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

11.   กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
11.1  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก

โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ ก.พ. และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับ
คัดเลือกได้คะแนนรวมเทา่กัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า   

11.2  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แต่ถ้ามกีารคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

  12.  กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
    ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับท่ีในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก โดยได้รับ

เงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร  ในอัตราที ่
ก.พ. ก าหนด  และในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง  และภายหลังมีต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะด าเนินการ
คัดเลือกใหม่ก็ได ้

  13.  กำรรับโอนผู้ได้รับคัดเลือก 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่

เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

14.  เงื่อนไขที่ผู้สมัครควรทรำบ 
                ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอ่ืน  เว้นแต่ลาออก
จากราชการ    
 
 
 

กรมอุทยำน...    
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา  
 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)   

1 การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
- ทดสอบความรู้ทางด้านกีฏวิทยา ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแมลง 
- ทดสอบความรู้ทางด้านอนุกรมวิธาน และการจ าแนกชนิดแมลง 
- ทดสอบความรู้แมลงศัตรูป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 

2. การสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
- ทดสอบการปฏิบัติงานด้านกีฏวิทยาในห้องปฏิบัติการ 

3. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้  
อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น  และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่
จ าเป็นของต าแหน่ง 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ 
และการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 
----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  02  :  ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง  1  อัตรา  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 

(1)  ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมด าเนินการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านพันธุศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

(2)  วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัยทางวิทยาศาสตร์ ของวัตถุ
ตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(3)  ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการการทดสอบความช านาญ
จัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจสอบทาง
วิทยาศาสตร์ 

(4)  ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้และร่วมด าเนินการ
จัดฝึกอบรม เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

(5)  ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(6)  ร่วมด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพ่ือให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ 

2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
(1)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ

ส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

(2)  เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    
ทางพันธุศาสตร์ 
 
หลกัสูตรและวิธีการสอบ  (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) 

1. การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
- ความรู้ด้านอณูพันธุศาสตร์ (Molecular Genetics) ชีววิทยาระดับโมเลกุล (Molecular Biology) 

จีโนมิกส์ และชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 
- ความรู้ด้านเทคนิคการวิเคราะห์และวิจัยในห้องปฏิบัติการด้านสารพันธุกรรม 

(Laboratory Techniques for Genetic Materials Analysis and Research) 
- ความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยา และพันธุศาสตร์พืช (Plant Biology and Genetics) 
- ความรู้ภาษาอังกฤษ ด้านไวยากรณ ์การอ่าน และการเขียน 

  2. การสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
- ทดสอบการปฏิบัติงานด้านพันธุศาสตร์ป่าไม้ในห้องปฏิบัติการ 
- การใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุศาสตร์ และพันธุศาสตร์ประชากร       

หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้  
อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น  และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่
จ าเป็นของต าแหน่ง 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ 
และการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  03  :  ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง  1  อัตรา  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสัตวแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์ป่า โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้านห้องปฏิบัติการ 

ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ป่า ด้านการผลิตการทดสอบชีวภัณฑ์สัตว์ป่า ด้านสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค ด้านป้องกัน 
ควบคุม ก าจัดโรคสัตว์ป่า รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ป่า ด้านสุขศาสตร์สัตว์ป่าและสุขอนามัย 
เพ่ือให้สัตว์ป่ามีสุขภาพด ี

(2)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่าด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้านข้อมูล
สารสนเทศ การสัตว์ป่า ด้านชีววิทยาสัตว์ป่า ด้านการผสมเทียม ด้านการปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบพ่อพันธุ์ 
ด้านความสมบูรณ์พันธุ์ และควบคุมคุณภาพการผลิตน้ าเชื้อสัตว์พ่อพันธุ์และตัวอ่อน 

(3)  ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรฐาน ด้านการกักกันสัตว์ป่า ด้านการเลี้ยงสัตว์ป่าปลอดโรค 
ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ป่า ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการสัตวแพทย์สาธารณสุข ด้านห้องปฏิบัติการตรวจสอบ 
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล 

(4)  ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพและให้การรับรองคุณภาพ ชีวภัณฑ์สัตว์ป่า 
การชันสูตรโรคสัตว์ป่า การควบคุมป้องกันโรคระบาด และสิ่งแวดล้อมของสัตว์ป่าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์
และการสาธารณสุข  

(5)  ด าเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสัตว์ป่า อาหารส าหรับ
สัตว์ป่า ยาสัตว์ ชีววัตถุ สถานที่เลี้ยงสัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมส าหรับสัตว์ป่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

(6)  ก ากับ ดูแลงานและด าเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาดให้แก่สัตว์ป่า ควบคุม 
เคลื่อนย้าย และกักกันสัตว์ป่า – ซากสัตว์ป่า 

(7)  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ป่า ตลอดจนสืบย้อนข้อมูล เพ่ือการวางแผน
และด าเนินการในการควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ป่า ขยายพันธุ์สัตว์ป่า เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภัณฑ์ 
และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 

(8)  รวบรวมข้อมูลระบบตรวจสอบย้อนกลับด้านการสัตว์ป่า เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และ
หาสาเหตุข้อบกพร่องในการสัตว์ป่า 

2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

(1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. ด้านการบริการ 
(1)  ให้ค าแนะน า จัดท าสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับหลัก

วิชาการสัตวแพทย์และงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(2)  ให้บริการในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้รับ 

บริการมีความพึงพอใจ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
จากสัตวแพทยสภา 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)     

1. การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
- ความรู้เกี่ยวกับการจับบังคับควบคุมสัตว์ เพ่ือการวินิจฉัยอาการป่วย และรักษาพยาบาลสัตว์ 
- ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ 
- ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ป่า 
- ความรู้เกี่ยวกับการสอบสวนโรค การชันสูตรโรคสัตว์ป่า 
- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับชีววิทยาสัตว์ป่า 
- ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลสัตว์ และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม 

เพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโรคตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) 
- ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่า เทคโนโลยีด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า 
- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง และท่ีเป็นประเด็นปัญหา ณ ปัจจุบัน 

2. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้  
อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น  และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่
จ าเป็นของต าแหน่ง 

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนก่อน 
และเม่ือสอบผ่านข้อเขียนแล้ว (ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) จึงจะสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบข้อเขียน และการสอบ
สัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

----------------------------------- 





1. การก าหนดอัตราเงินเดอืนส าหรับคุณวุฒิที ่ก.พ. รับรอง ต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัวุฒิ ปวท. ป.กศ.สูง อนุปริญญา
อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 (เงินทีจ่ะได้รับเพิม่ 1,090) ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร 1008.1/ว 20 ลว. 27 ธ.ค. 55

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ร้อยละ จ านวนเงิน
ทีจ่ะไดร้ับ

เพ่ิม

หมายเหตุ

ปัจจัยที ่1 ล าดับทีห่รือผลคะแนนสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
บรรจุเข้ารับราชการ

ผลการสอบบรรจุเข้ารับราชการในล าดับทีไ่ม่เกินเปอร์เซ็นต์ไทล์ที ่90
และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงาน

20 220

ปัจจัยที ่2 ประสบการณ์ในการท างานทีเ่กี่ยวข้องกับต าแหน่ง
ทีบ่รรจุและแต่งต้ัง

มีประสบการณ์ในงานทีเ่กี่ยวข้องกับต าแหน่งทีบ่รรจุและแต่งต้ัง 3 ปี 
ขึ้นไปในหน่วยงานทีเ่ป็นนิติบุคล โดยมีเอกสารแสดงประวัติการท างาน
 หรือหนังสือรับรองการท างานทีแ่สดงว่ามีผลการปฏิบัติงานในระดับดี
หรือในระดับทีย่อมรับได้

50 540

ปัจจัยที ่3 การบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งประเภททัว่ไป
ระดับปฏิบัติงานในสายงานที ่ก.พ. ก าหนด

ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที ่ก.พ. ก าหนด
จ านวน 36 สายงาน

10 110

ปัจจัยที ่4 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษทีห่น่วยงานจัดสอบต้ังแต่ 70 คะแนน
ขึ้นไป

20 220

การปรับจ านวนเงินแต่ละ
ปจัจัยที่เปน็จ านวนเต็ม
และน าไปเฉล่ียในปจัจัยอื่น
เพื่อความเหมาะสมในการ
คิดค านวณ ทั้งนี้ จ านวน
เงินที่ได้รับเพิ่ม รวม
ทั้งหมดต้องไม่เกินตามที่ 
ก.พ.ก าหนด

ปัจจัยทีน่ ามาพิจารณา



2. การก าหนดอัตราเงินเดอืนส าหรับคุณวุฒิที ่ก.พ. รับรอง ต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัวุฒิ ปวส.
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 (เงินทีจ่ะได้รับเพิม่ 1,150) ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร 1008.1/ว 20 ลว. 27 ธ.ค. 55

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ร้อยละ จ านวนเงิน
ทีจ่ะไดร้ับ

เพ่ิม

หมายเหตุ

ปัจจัยที ่1 ล าดับทีห่รือผลคะแนนสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
บรรจุเข้ารับราชการ

ผลการสอบบรรจุเข้ารับราชการในล าดับทีไ่ม่เกินเปอร์เซ็นต์ไทล์ที ่90
และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงาน

20 230

ปัจจัยที ่2 ประสบการณ์ในการท างานทีเ่กี่ยวข้องกับต าแหน่ง
ทีบ่รรจุและแต่งต้ัง

มีประสบการณ์ในงานทีเ่กี่ยวข้องกับต าแหน่งทีบ่รรจุและแต่งต้ัง 3 ปี 
ขึ้นไปในหน่วยงานทีเ่ป็นนิติบุคล โดยมีเอกสารแสดงประวัติการท างาน
 หรือหนังสือรับรองการท างานทีแ่สดงว่ามีผลการปฏิบัติงานในระดับดี
หรือในระดับทีย่อมรับได้

50 570

ปัจจัยที ่3 การบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งประเภททัว่ไป 
ระดับปฏิบัติงานในสายงานที ่ก.พ. ก าหนด

ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที ่ก.พ. ก าหนด
จ านวน 36 สายงาน

10 120

ปัจจัยที ่4 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษทีห่น่วยงานจัดสอบต้ังแต่ 70 คะแนน
ขึ้นไป

20 230

ปัจจัยทีน่ ามาพิจารณา

การปรับจ านวนเงินแต่ละ
ปจัจัยที่เปน็จ านวนเต็ม
และน าไปเฉล่ียในปจัจัยอื่น
เพื่อความเหมาะสมในการ
คิดค านวณ ทั้งนี้ จ านวน
เงินที่ได้รับเพิ่ม รวม
ทั้งหมดต้องไม่เกินตามที่ 
ก.พ.ก าหนด



3. การก าหนดอัตราเงินเดอืนส าหรับคุณวุฒิที ่ก.พ. รับรอง ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัวุฒิปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 (เงินทีจ่ะได้รับเพิม่ 1,500) ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร 1008.1/ว 20 ลว. 27 ธ.ค. 55

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ร้อยละ จ านวนเงิน
ทีจ่ะไดร้ับ

เพ่ิม

หมายเหตุ

ปัจจัยที ่1 ล าดับทีห่รือผลคะแนนสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
บรรจุเข้ารับราชการ

ผลการสอบบรรจุเข้ารับราชการในล าดับทีไ่ม่เกินเปอร์เซ็นต์ไทล์ที ่90 
 และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงาน

20 300

ปัจจัยที ่2 ประสบการณ์ในการท างานทีเ่กี่ยวข้องกับต าแหน่ง
ทีบ่รรจุและแต่งต้ัง

มีประสบการณ์ท างานในต าแหน่งทีส่มัคร ในหน่วยงานทีเ่ป็นนิติบุคคล 
 โดยมีเอกสารแสดงประวัติการท างาน หรือหนังสือรับรองการท างานที่
แสดงว่ามีผลการปฏิบัติงานในระดับดี หรือในระดับทีย่อมรับได้ 
ต้ังแต่ 3 ปี ขึ้นไป

30 450

ปัจจัยที ่3 การมีวุฒิการศึกษาทีเ่ทียบได้ในระดับเดียวกัน
มากกว่า

คุณวุฒิอื่นในระดับเดียวกันเพิม่เติมจากวุฒิทีใ่ช้ในการบรรจุฯ และ
คุณวุฒินั้นสนับสนุนการปฏิบัติงานในต าแหน่งทีไ่ด้รับการบรรจุ

10 150

ปัจจัยที ่4 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิจากต่างประเทศ หรือส าเร็จการศึกษา
ในประเทศ และมีคะแนนสอบ TOEFL หรือคะแนนอื่นทีเ่ทียบได้
ต้ังแต่ 500 คะแนน ขึ้นไป หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
จากหน่วยงานจัดสอบ ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป

40 600

ปัจจัยทีน่ ามาพิจารณา

การปรับจ านวนเงินแต่ละ
ปจัจัยที่เปน็จ านวนเต็ม
และน าไปเฉล่ียในปจัจัยอื่น
เพื่อความเหมาะสมในการ
คิดค านวณ ทั้งนี้ จ านวน
เงินที่ได้รับเพิ่ม รวม
ทั้งหมดต้องไม่เกินตามที่ 
ก.พ.ก าหนด



4. การก าหนดอัตราเงินเดอืนส าหรับคุณวุฒิที ่ก.พ. รับรอง ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัวุฒิปริญญาโท
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 (เงินทีจ่ะได้รับเพิม่ 1,750) ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร 1008.1/ว 20 ลว. 27 ธ.ค. 55

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ร้อยละ จ านวนเงิน
ทีจ่ะไดร้ับ

เพ่ิม

หมายเหตุ

ปัจจัยที ่1 ล าดับทีห่รือผลคะแนนสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
บรรจุเข้ารับราชการ

ผลการสอบบรรจุเข้ารับราชการในล าดับทีไ่ม่เกินเปอร์เซ็นต์ไทล์ที ่90 
 และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงาน

20 350

ปัจจัยที ่2 ประสบการณ์ในการท างานทีเ่กี่ยวข้องกับต าแหน่ง
ทีบ่รรจุและแต่งต้ัง

มีประสบการณ์ท างานในต าแหน่งทีส่มัคร ในหน่วยงานทีเ่ป็นนิติบุคคล  
 โดยมีเอกสารแสดงประวัติการท างาน หรือหนังสือรับรองการท างาน
ทีแ่สดงว่ามีผลการปฏิบัติงานในระดับดี หรือในระดับทีย่อมรับได้ 
ต้ังแต่ 3 ปี ขึ้นไป

30 520

ปัจจัยที ่3 การบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งประเภทวิชาการ
 ระดับปฏิบัติการในสายงานที ่ก.พ. ก าหนด

ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง   ในสายงานที ่ก.พ. ก าหนด
จ านวน 54 สาย

20 350

ปัจจัยที ่4 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิจากต่างประเทศ หรือส าเร็จการศึกษา
ในประเทศ และมีคะแนนสอบ TOEFL หรือคะแนนอื่นทีเ่ทียบได้
ต้ังแต่ 500 คะแนน ขึ้นไป หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจาก
หน่วยงานจัดสอบต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป

30 530

ปัจจัยทีน่ ามาพิจารณา

การปรับจ านวนเงินแต่ละ
ปจัจัยที่เปน็จ านวนเต็ม
และน าไปเฉล่ียในปจัจัยอื่น
เพื่อความเหมาะสมในการ
คิดค านวณ ทั้งนี้ จ านวน
เงินที่ได้รับเพิ่ม รวม
ทั้งหมดต้องไม่เกินตามที่ 
ก.พ.ก าหนด



 

 
สายงานที่ ก.พ. ก าหนดให้ส่วนราชการอาจใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาให้ผู้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

(ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน จ านวน 36 สายงาน) 
 

ล าดับ สายงาน ล าดับ สายงาน 
1 ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ 19 ปฏิบัติงานช่างพิมพ์ 
2 ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 20 ปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม 
3 ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 21 ปฏิบัติงานช่างหล่อ 
4 ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ 22 ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
5 ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 23 ปฏิบัติงานช่างขุดลอก 
6 พยาบาลเทคนิค 24 ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ 
7 สัตวแพทย์ 25 ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล 
8 ปฏิบัติงานกายอุปกรณ์ 26 ปฏิบัติงานช่างตรวจสภาพรถ 
9 ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม 27 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 
10 ปฏิบัติงานชั่งตวงวัด 28 ปฏิบัติงานช่างโยธา 
11 ปฏิบัติงานสื่อสาร 29 ปฏิบัติงานช่างรังวัด 
12 ปฏิบัติงานประมง 30 ปฏิบัติงานช่างโลหะ 
13 ปฏิบัติงานป่าไม้ 31 ปฏิบัติงานช่างส ารวจ 
14 ปฏิบัติงานสัตวบาล 32 ปฏิบัติงานช่างเหมืองแร่ 
15 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 33 ปฏิบัติงานช่างออกแบบเรือ 
16 ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา 34 ปฏิบัติงานช่างอากาศยาน 
17 ปฏิบัติงานอุทกวิทยา 35 ปฏิบัติงานตรวจโรงงาน 
18 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 36 ปฏิบัติงานช่างชลประทาน 

 



สายงานที่ ก.พ. ก าหนดให้ส่วนราชการอาจใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาให้ผู้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
(ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จ านวน 54 สายงาน) 

 

ล าดับ สายงาน ล าดับ สายงาน 
1 วิชาการคอมพิวเตอร์ 28 กีฏวิทยา 
2 วิชาการป่าไม้ 29 ชีววิทยารังส ี
3 วิชาการสัตวบาล 30 นิติวิทยาศาสตร์ 
4 ส ารวจดิน 31 นิวเคลียร์เคมี 
5 ธรณีวิทยา 32 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
6 กายภาพบ าบัด 33 ฟิสิกส์รังสี 
7 กิจกรรมบ าบัด 34 วิชาการโรคพืช 
8 ทันตแพทย์ 35 วิชาการอุทกวิทยา 
9 เทคนิคการแพทย์ 36 วิทยาศาสตร์ 
10 นายสัตวแพทย์ 37 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
11 พยาบาลวิชาชีพ 38 สัตววิทยา 
12 แพทย์ 39 อุตุนิยมวิทยา 
13 แพทย์แผนไทย 40 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
14 เภสัชกรรม 41 ตรวจเรือ 
15 รังสีการแพทย์ 42 ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน 
16 วิชาการพยาบาล 43 วิชาการกษาปณ์ 
17 เวชศาสตร์การสื่อความหมาย 44 วิชาการแผนที่ภาพถ่าย 
18 กายอุปกรณ์ 45 วิศวกรรม 
19 ช่างกลเรือ 46 วิศวกรรมการเกษตร 
20 วิศวกรรมเครื่องกล 47 วิศวกรรมนิวเคลียร์ 
21 วิศวกรรมไฟฟ้า 48 วิศวกรรมปิโตรเลียม 
22 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 49 วิศวกรรมโยธา 
23 สถาปัตยกรรม 50 วิศวกรรมรังวัด 
24 วิชาการชั่งตวงวัด 51 วิศวกรรมโลหการ 
25 วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 52 วิศวกรรมส ารวจ 
26 วิชาการเกษตร 53 วิศวกรรมเหมืองแร่ 
27 วิชาการประมง 54 วิศวกรรมชลประทาน 

  




