สิ งทีส่งมาด้วย ๑

รายชือวุฒิที ก.พ. กําหนดให้ คดั เลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๔
(แนบท้ายหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓)
๑. ปริ ญญาเอก
๒. วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อหนังสื อ
อนุมตั ิฯ ของแพทยสภา
วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรื อหนังสื อ
อนุมตั ิฯ ของทันตแพทยสภา
วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรื อหนังสื อ
อนุมตั ิฯ ของสภาเภสัชกรรม
๓. ปริ ญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์
๔. ปริ ญญาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
๕. ปริ ญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
๖. ปริ ญญาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
๗. ปริ ญญาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
๘. ปริ ญญาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
๙. ปริ ญญาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๐. ปริ ญญาสาขาวิชากายภาพบําบัด
๑๑. ปริ ญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสี เทคนิค
๑๒. ปริ ญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
๑๓. ปริ ญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์
๑๔. ปริ ญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง ทางธรณี วทิ ยา ทางธรณี ศาสตร์ หรื อทาง
เทคโนโลยีธรณี

๒
๑๕. ปริ ญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์
๑๖. ปริ ญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา
๑๗. ปริ ญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึง ทางเทคโนโลยียาง
๑๘. ปริ ญญาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรื อสาขาวิชาใดวิชาหนึง ทางผังเมือง
๑๙. ปริ ญญาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบภายใน
หรื อทางการตกแต่งภายใน
๒๐. ปริ ญญาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ทางประติมากรรม
๒๑. ปริ ญญาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการศึกษาพิเศษ
๒๒. ปริ ญญาโทสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางความผิดปกติของการสื อความหมาย
๒๓. ปริ ญญาโทสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางอาชญาวิทยา
หรื อทางทัณฑวิทยา หรื อทางการบริ หารงานยุติธรรม
๒๔. ปริ ญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์การบริ การโลหิ ต
หรื อทางโลหิตวิทยา
๒๕. ปริ ญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายวิภาคศาสตร์
๒๖. ปริ ญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวทิ ยา หรื อทางปฐพีศาสตร์
๒๗. ปริ ญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพิษวิทยา
๒๘. ปริ ญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางสัตววิทยา หรื อทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางสัตวบาล หรื อทางสัตวศาสตร์
๒๙. ปริ ญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา
๓๐. ปริ ญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช หรื อทางโรคพืชวิทยา
๓๑. ปริ ญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน หรื อทางพืชไร่
๓๒. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ หรื อทางดุริยางคศิลป์ หรื อทางดุริยศิลป์
หรื อทางคีตศิลป์ หรื อปริ ญญาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ทางนาฏศิลป์
หรื อทางคีตศิลป์ หรื อสาขาวิชาดุริยางคศิลป์

๓
๓๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาศิลปกรรม ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
หรื อทางช่างภาพ หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชัFนสู งสาขาวิชาใดวิชาหนึง
ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทศั น์ หรื อทางช่างภาพ หรื อทางการถ่ายภาพ
๓๔. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการพิมพ์ หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชัFนสูง
สาขาวิชาการพิมพ์
๓๕. ประกาศนียบัตรหรื ออนุปริ ญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
หรื อทางพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรื อทางรังสี เทคนิค หรื อทางรังสี การแพทย์
๓๖. ประกาศนียบัตรวิชากายอุปกรณ์เสริ มและเทียม หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชัFนสู ง
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึงทางเทคนิคกายอุปกรณ์
๓๗. ประกาศนียบัตรทางเคมีทุกแขนง
๓๘. ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม
๓๙. ประกาศนียบัตรนายเรื อประจําเรื อฝ่ ายเดินเรื อของเรื อกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ ตันกรอส
หรื อมากกว่า หรื อ ประกาศนียบัตรต้นเรื อของเรื อกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐
ตันกรอส ประกาศนียบัตรต้นเรื อของเรื อกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส
หรื อมากกว่า หรื อประกาศนียบัตรนายเรื อของเรื อกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐
ตันกรอส ประกาศนียบัตรนายเรื อของเรื อกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส
หรื อมากกว่า
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทีก าํ หนดให้ คดั เลือก ฯ เฉพาะตําแหน่ งในประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ และตําแหน่ งประเภททัว ไประดับปฏิบัตงิ าน
๔๐. ปริ ญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึง ทางจิตวิทยาคลินิก เพือเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบตั ิการ และตําแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบตั ิการ
๔๑. ปริ ญญาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ทางจิตรกรรม เพือเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งจิตรกรปฏิบตั ิการ

๔
๔๒. ปริ ญญาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี เพือเข้ารับราชการใน
ตําแหน่งนักโบราณคดีปฏิบตั ิการ
๔๓. ปริ ญญาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพือเข้ารับราชการในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
๔๔. ปริ ญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางนิติวทิ ยาศาสตร์ เพือเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งนักนิติวทิ ยาศาสตร์ปฏิบตั ิการ
๔๕. ปริ ญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ เพือเข้ารับราชการในตําแหน่งนิติกรปฏิบตั ิการ
หรื อตําแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบตั ิการ
๔๖. ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรื อทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ เพือเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบตั ิงาน
๔๗. ประกาศนียบัตรทางช่างทันตกรรม เพือเข้ารับราชการในตําแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบตั ิงาน
๔๘. ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ทางทันตสาธารณสุ ข หรื อทางทันตาภิบาล
เพือเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ขปฏิบตั ิงาน
๔๙. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาโลหะการ ทางเชือมโลหะ หรื อทางการเชือม
หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชัFนสู งสาขาวิชาเทคนิคโลหะ ทางเทคนิคการเชือม
หรื อทางการเชือม สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ ทางเทคนิคการหล่อ เพือเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งนายช่างหล่อปฏิบตั ิงาน
๕๐. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาผ้าและเครื องแต่งกาย ทางการออกแบบเสืF อผ้า
หรื อทางตัดเย็บเสืF อผ้า หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชัFนสู งสาขาวิชาเทคโนโลยีผา้ และเครื องแต่งกาย ทางการตัดเย็บเสืF อผ้าขัFนสู ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื องแต่งกาย ทางการออกแบบเสืF อผ้าขัFนสู ง หรื อทางการออกแบบเสืF อผ้ากึงอุตสาหกรรม หรื อทางการออกแบบเสืF อผ้าอุตสาหกรรม เพือเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งช่างอาภรณ์ปฏิบตั ิงาน
--------------------------

