ประกาศกรมท่าอากาศยาน
เรอ่ ื ง กำหนดวัน เวลา
สถานทีส่ อบและระเบียบเกีย่ วกับการสอบแข่งขันเพีอ่ บรรจุและแต่งตัง้
บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมท่าอากาศยาน
อาศยอ็านาจตามความในข้อ ๔ ของสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยของหนงลือสำนักงาน
ก.พ.ที่นร ๑๐๐๔/ว ๑๗
ลงวันที่ ๑ ๑ รันวาคม ๒๕๕๖ และข้อ ๗ ของประกาศกรมท่าอากาศยาน ลงวันที่ ๑ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรือ่ งรับสมัครสอบแข่งขันเพีอ่ บรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิขาการพัสดุปฏิบตั กิ าร
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั กิ าร
และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตพัศน
ศึกษาปฏิบัติงาน ฉะนัน้ กรมท่าอากาศยานจึงกำหนดวัน เวลา สถานทีส่ อบ
และระเบียบเกีย่ วกับการสอบ
ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดวัน เวลา สถานทีส่ อบแข่งขัน
๑. ให้ผส้ ู มัครสอบเข้าสอบเพีอ่ วัดความรูความสามารถทีใ่ ข้เฉพาะตำแหน่งก่อน
ถ้าผู้ใด
สอบได้คะแนนไม่ตา่ ํ กว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๒, ให้ผส้ ู มัครสอบเข้าสอบเพีอ่ วัดความรูค้ วามลามารถทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่ง
ตามวัน เวลา
และสถานทีส่ อบ
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนึ้
๓.ให้ผเ้ ขู้ าสอบไปถงสถานทีส่ อบก่อนเริม่ สอบ
๓๐ นาที
และจะเรียกผูเ้ ข้าสอบเข้าห้องสอบ
ก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที เพีอ่ ชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับการสอบ
และให้ผเ้ ูข้าสอบนำอุปกรณ์ทด่ ี อ้ งใข้ใน
การสอบตามทีร่ ะบุไวิในแนบท้ายประกาศนีเ้ ท่านัน้ ส่วนกระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษคำตอบทีก่ รมท่าอากาศยาน
จัดไวิให้!ดยเฉพาะ
(ข)

ระเบียบเกีย่ วกับการสอบ
๑. การสอบแข่งขัน จะใช้วธิ สี อบข้อเขยี น
ตามทีก่ ำหนดไวิในหลักสูตรและวิธกี ารลอบแข่งขัน
ตั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ
และวิธกี ารสอบทีก่ รมท่าอากาศยานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๒. ให้ผส้ ู มัครสอบปฏิบตั ติ ามระเบยี บ
ดังนี้
๒.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบรัอยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สภาพสตรีสวมเสือ้
กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเทา้ หุม้ ส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อเขิ้ตมีปก
กางเกงขายาว (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสือ้ ไวิในกางเกง สวมรองเท้าหุม้ ส้น
และประพฤติตนเป็น
สุภาพขน
๒.๒ ต้องนำบัตรประจำดัวประขาขน หรือบัตรประจำตัวอย่างอืน่ ซึง่ ออกโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยจะต้องมีรปู ถ่าย ลายมือขือ่ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักขัดเจน เข่น บัตรประจำตัว
เจ้าหน้าทีช่ องรัฐ ใบอนุญาตขับรถ เป็นด้น ไปในวันสอบ ตั้งนี้ บัตรทุกชนิดที่นำมาแสดงจะต้องมี
เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หสักชัดเจน ปรากฏเป็นฉบับจริง และต้องยังไม่หมดอายุ ตั้งนี้หากไม่มีบัตร
หรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ
จะไมใต้รบั อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
I๒.๓

เป็นหน้าที.่ ..

-๒๒.๓ เป็นหน้าทีข่ องผูเ้ ข้าสอบหีจ่ ะต้องหรา'ขวัน
เวลา สถานทีส่ อบ และห้องสอบ
โดยจะต้องเข้าสอบ ตามวัน เวลา
และสถานทีส่ อบทีก่ รมท่าอากาศยานกำหนดไว้เท่านัน้
๒.๔ การสอบข้อเขียน
๑)ผู้เข้าสอบควรไปถืงลนามสอบก่อนเริ่มเวลาลอบไม่น้อยกว่า๓๐ นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบไต้ก็ต่อเมื่อไต้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าทีค่ มสอบแล้ว
๒)ผู้เข้าสอบที่ไปถืงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว๓๐ นาที
จะไม่ไต้รบั อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๓)ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบที่คณะกรรมการดำเนินการสอบๆกำหนดให้
หากผูเ้ ข้าสอบรายใดนัง่ สอบผิดทีน่ ง่ ั สอบ ผิดห้องสอบ ผิดสถานที่สอบ หรือผิดเวลาสอบ
จะต้องถูกยุตกิ ารสอบ
และจะไม่ไต้รบั การตรวจให้คะแนน
และถูกต้ดสืทธิในการสอบภาคความรูค้ วามสามารถทีใ่ ข้เฉพาะตำแหน่ง
๔) ผู้เข้าสอบจะต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอปุ กรณ์ทก่ี รมท่าอากาศยาน
กำหนดให้ไข้Iนการสอบตามทีร่ ะบไวิในแนบห้ายประกาศนี้
๕) 2นณาตให้นำสิง่ -ของเข้าห้องสอบไต้เฉพาะบัตรประจำต้วประขาชน
หรือ
บัตรประจำตัวอย่างอื่นซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจะต้องมีรปู ถ่าย ลายมือขือ่
และเลขประจำตัว
ประขาขน ๑๓ หลักชัดเจน เข่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบอนุญาตชับรถ เปน็ ต้น (ทั้งนี้ บัตรทุกชนิดที่
นำมาแสดงจะต้องฺมเื ลขประจำตัวประชาขน ๑๓ หลักชัดเจน ปรากฏเป็นฉบับจริง
และต้องบังไม่หมดอายุ)
กระเป้าสตางค์ใบเลก และเครือ่ งเขียน
หรือวัสดุอปุ กรณ์ทก่ ี รมท่าอากาศยานกำหนดให้ใข้ในการสอบตามทีร่ ะบ
ไว้ในแนบท้ายประกาศนีเ้ ทา่ นัน้
๖) ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบ
เข่น กระเป้าสะพาย กระเปา้ ถือสุภาพสตรื เครือ่ งมือสือ่ สาร เครือ่ งบันทึกภาพ เครือ่ งบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใข้
คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครือ่ งมือสือ่ สารอิเลก็ ทรอนิกส์ทกุ ชนิด
ได้แก่ โทรศัพท์เคลือ่ นที่
(มือถือ)
วิทยุติดตามตัววิทยุสื่อสาร5โฑอโเผลฬา เปน็ ต้น
๗) กรณีทน่ ี ำนาฬิกา กุญแจรถ รีโมทรถยนต์ หรือของมีคา่ อืน่
ๆ เข้าห้องสอบจะต้อง
ใส่ถงุ พลาสติกใสและวางไว้ใต้เก้าอีน้ ง่ ั สอบ
โดยผูเ้ ข้าลอบจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดขอบในการจัดเตรียมถุงพลาสติกใส
ตังกล่าวด้วยตนเอง และในกรณีทเ่ กี ดิ การเสยี หายหรือสูญหาย
กรมท่าอากาศยานจะไม่รบั ผิดขอบใด ๆ ทั้งสิ้น
๘) หากพบว่าผูใ้ ดไม'มบี ตั รประจำตัวประชาขน
หรือบัตรประจำตัวอย่างอืน่
ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจะต้องมีรปู ถ่าย ลายมือขือ่ และเลขประจำตัวประชาชน๑๓หลักขัดเจน เข่น
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบอนุญาตขับรถ เปน็ ต้น (ทั้งนี้ บัตรทุกขนิดที่นำมาแสดงจะต้องมีเลขประจำตัว
ประขาขน ๑๓ หลักชัดเจน ปรากฏเป็นฉบับจริง และต้องบังไม่หมดอายุ) ผู้นั้นจะต้องยุติการสอบทันที และ
จะออกจากห้องสอบไม่ใต้จนกว่าจะสิน้ สุดเวลาสอบ
รวมทัง้ จะไม่ตรวจให้คะแนนสำหรับนุคคลผูน้ น้ ั
๙) ต้องเชื่อฟืงและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบ หรือ
เจ้าหน้าทีด่ มุ สอบโดยเคร่งครัด
๑๐) ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะสิ้นสุดเวลาสอบ เว้นแต่จะไต้รบั
อนุญาตและอยูใ่ นความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าทีด่ มุ สอบ
7๑๑) เมือ่ อยูใ่ น...

-๓-

๑๑)

เมอ่ ื อยูในห้องสอบขณะสอบไม่พดู หรอติดต่อกับผูเ้ขา้ สอบอืน่ หรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ
เว้นแต่จะได้รบั อบุญาตและอยูใ่ นความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเข้าหน้าทีค่ มุ สอบ
๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๑๓)ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบอยูบ่ ริเวณหน้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด
๑๔)ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบฉีกแบบหดสอบหรือนำแบบทดสอบ หรือกระดาษ
คำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผูใ้ ดฝ่าฝ่นจะถือว่ากระทำการทุจริต
และไมใด้รบั การตรวจให้คะแนน
และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
๑๕)ต้องหยุดทำตอบทันทีเมือ่ หมดเวลาทำตอบ และหัวหน้าห้องสอบ
หรือเขา้ หน้าที่
คุมสอบสั่งให้หยุดทำตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ตอ่ เมือ่ หัวหน้าห้องลอบ
หรือเจ้าหน้าทีค่ มุ สอบได้อนุญาตแล้ว
๑๖) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผูใ้ ดปิพฤติกรรมทีส่ อ่ ไป
ในหางทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ
หรือกระหำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้สอบคนอื่น ๆ
ระหว่างการสอบ จะไม่ได้รบั อนุญาตให้สอบ หรือต้องยุตกิ ารสอบสำหรับบุคคลนัน้
และจะออกจากห้องสอบไมใต้
จนกว่าจะสันสุดเวลาสอบ ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานอาจพิจารณาสัง่ งดการตรวจให้คะแนน
หรืออาจพิจารณาให้เป็น
ผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราขการ เป็นข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราขการพลเรือฺน พ.ศ.๒๕๕๑ ต่อไป
(ค)
ภารประกาศรายขือ่ ผูเ้ ข้าสอบแข่งข้นภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
กรมท่าอากาศยานจะประกาศรายขือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้าสอบเพือ่ วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
พร้อมวัน เวลา และสถานทีส่ อบ
เพือ่ วัดความเหมาะสมกับตำแหน่งของตำแหน่งน้กวิขาการพัสดุปฏิบตั กิ าร
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั กิ าร
และตำแหน่งเจ้าพนักงาน
โสตทัศนศึกษาปฏิบตั งิ าน
ในวันหี่ ๒๒ สิงหาคม ๒ ๕ ๖ ๑ ทางเว็บไซต์ 1าแเว://พV*/พ.อแๅว011:5.30.ปา หรือ
เาป:[วร://ล1โ[ว๐โ1โ5.1:เา31)๐1วฺ]๐!ว๔0กา
ประกาศ ณ วันที่ 9^) กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายดรุณ แสงฉาย)
0ธิบดีกรมท่าอากาศยาน

กำหนดวัน เวลา สถานทีส่ อบแข่งขันเฟือบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง
ๆ
^แนบท้ า ยประกาศกรมห่ า อากาศยาน ลงวันหี่
กรกฎาคม พ•ศ. ๒ ๕ ๖ ๑ ^ ^ ^ ^
ตำแหน่งและวิชาสอบ
เลขประจำด้วสอบ
สถานทีสอบ

วัน เวลาสอบ
วันเสาร์ที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น.

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๑๐๐๐๑ - ๑๐๑๓๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน)ศูนย์เรียนรวม๓
ชน ๓ห้องสอบ๓๐๑

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๑๐๑๓๑ - ๑๐๑๖๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน)ศูนย์เรียนรวม๓
ขั้น ๓ห้องสอบ๓๐๒

สอบวัดความร้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธกี ารสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนื้
ลงค์ใเระกอ11ที่ ๑ (๑๖๐ คะแนน)
๑.
ความรูเ้ กีย่ วกับพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.
แนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดหาพัสดุดว้ ยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์
([ะเ6๐1โ0ก10 /ฬ31-^61: ะ 6 - ๓ อ โ เ ๗ และด้วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ([ะเ.6(ะเ:โ0ก๔ 81ต่ฝเ่ ก3 ะ 6 - 6เ0๒!กฐ)
เ"ฑ ค'•ไ'าๆ

กี่?เๆภ'จ

1ภ'า*1จ

อุปกรณ์ที่ใข้
ในการสอบ
- ปากกาหมึกสีนำเงน
- ยางลบ
- นายาลบคำผิด

1จัฬ๋ 'า*าฟ้?1(91

องค์ประกอบที่ ๒ (๔๐ คะแนน)
๑.
ความรูท้ างด้านคอมพิวเตอร์เบือ้ งด้นทีเ่กีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
(๒๕ คะแนน)
๒.
ความรูท้ างด้านภาษาอังกฤษทีจ่ ำเป็นต่อการปฏิบตั งิ าน
(๑๕ คะแนน)

/ตำแหน่งวิเทศสัมพันธ์...

-๒วัน เวลาสอบ
วันเสารท ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.

ตำแหน่งและวิขาสอบ

-

สถานทีสอบ

๒๐๐๐๑ - ๒๐๐๘๑ มหาวิทยาลัยเกษตรคาสตรํ
(บางเขน) ศูนย์เรียนรวม ๓
ชั้น ๓ ห้องสอบ ๓๐๒

นกวเทศสมพันธปฏิบติ การ

สอบวัดความร้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ข้อเขียน ('คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ (๑๙๐ คะแนน)
ความรูเ้ กีย่ วกับภาษาอังกฤษ
๑. ว11ษ01น[6, 70030011,31)'
๒. 863ฝ่1ก3 0๐๓Iวโ6เา6ก510ก
๓. พก่ปก3 3กส่ "โโ3ก5๒ป๐ก
องค์ใ)ระกคา]ที่ ๒ (๑๐ คะแนน)

วันเสาร์ที่ ๒๑
โเมแก 1โเม เอ&.๐๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น.

เลขประจำตัวสอบ

อุปกรณ์หี่ใช้
เนการสอบ
- ปากกาหมกสนาเงิน
- ยางลบ
- นี้ายาลบคำผด

โดยวิธกี ารสอบ

ความรูท้ างด้านคอมพวเตอร์เบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน

นักหรัพยากร่บุคคลปฏิบัติการ

๓๐๐๐๑ - ๓๐๑๓๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ๆ^01เา.จ1^เ11116}
19111ไ ศ*11ผ์เ
^!ผๆ เ'า'าจ เ ๓เ-ฑ
ทูมยเ3ยม3(เม
ชั้น ๓ ห้องสอบ ๓๐๓

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

- ปากกาหมกสีนา้ ํ เงิน
- ย?1'1*361ไ.
า,1ค1) โ
- นายาลบคำผิด

๓๐๑๓๑ - ๓๐๒๔๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน) ศูนย์เรียนรวม ๓
ชั้น ๓ ห้องสอบ ๓๐๔
/สอบวัดความรู.้ ..

-๓-

วัน เวลาสอบ

เลขประจำต้วสอบ

ตำแหน่งและวิชาิ สอบ
สอบวัดความร้ความสามารถหี่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

โดยวิสการสอบ

ข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนื้
องค์ประกอบที่ ๑ (๑๖๐ คะแนน)
ความรัเกีย่ วกับการบรืหารทรัพยากรบคคลภาครัอิ
- พระราขบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่
แก้1ข เพม่ ิ เตมิ
-พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ.๒๕๓๔
และทีแ่ ก้1ขเพิม่ เติม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมองหี่ดิ พ.ศ. ๒๕๔๖
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
(แ6ฬ ?นเว1เ0
เฬอกล36๓6ก*)
- คๆๆ'เเรั'พๆ)ดาๆ11กี?่ Vากิๆ 131ๆๆ13 1ๆๆ31ๆ1ไๆ เคดค
116 เม6(ๆมๆ) เมเแ1ย 61 เย*1 11ป11V] \ 6 VI111๖]
องค์ใ)ระกอบที่ ๒ (๔0 คะแนน)
๑.
ความรูห้ างด้านภาษาอังกฤษทีจ่ ำเป็นต่อการปฏิบตั งิ าน
(๒๐ คะแนน)
๒.
ความรูห้ างด้านคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
(๒๐ คะแนน) -

สถานทีสอบ

อุปกรณ์ที่ใข้
ในการสอบ

/เจ้าพนักงานโสต.

-๔-

วัน เวลาสอบ
วันเสาร์ที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น.

ตำแหน่งและวิชาสอบ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบตั งิ าน

สอบวัดความร้ความสามารถทีใ่ ข้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธกี ารสอบ
ข้อเขียน ('คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ (๑๒๐ คะแนน)
๑. ความรูใ้ นการออกแบบ และจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ
โปสเตอร์แผนทีแ่ ละตารางแสดงสถืตขิ อ้ มูลต่าง
ๆ เพือ่ ใข้ในการ
ประชุม สัมมนา ผิกอบรม การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ และการ
ประขาสัมพันธ์
๒.
ความรูท้ ว่ ั ไปในการใข้และการบำรุงรักษาเครือ่ งโสตทัศนูปกรณ์
ประเภทต่าง ๆ เข่น เครือ่ งฉายภาพยนตร์ เครือ่ งเสียงต่าง ๆ
เปน็ สัน
องค์ประกอาเที่ ๒ (๘๐ คะแนน)
๑.
ความรูท้ างด้านภาษาอังกฤษทีจ่ ำเป็นต่อการปฏิบตั งิ าน
(๒๐ คะแนน)
๒.
ความรูท้ างด้านคอมพิวเตอร์เบอ้ ื งดันทีเ่กย่ ี วกับการปฏิบตั งิ าน
(๖๐ คะแนน)

เลขประจำตัวสอบ

สถานทีสอบ

๔๐๐๐๑ - ๔๐๐๑๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน)ศูนย์เรียนรวม๓
ขั้น ๓ฟ้องสอบ๓๐๔

อุปกรณ์หี่ใข้
ในการสอบ
- ปากกาหมึกสีนาเงิน
- ยางลบ
- นํ้ายาลบคำฝิด

