
ประกาศกรมท่าอากาศยาน 
เร่ือง กำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบแข่งขันเพ่ีอบรรจุและแต่งต้ัง 

บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมท่าอากาศยาน 

อาศยอ็านาจตามความในข้อ ๔ ของส่ิงท่ีส่งมาด้วยของหนงลือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ 
ลงวันท่ี ๑ ๑ รันวาคม ๒๕๕๖ และข้อ ๗ ของประกาศกรมท่าอากาศยาน ลงวันท่ี ๑ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
เร่ืองรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ีอบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิขาการพัสดุปฏิบัติการ 
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตพัศน 
ศึกษาปฏิบัติงาน ฉะน้ัน กรมท่าอากาศยานจึงกำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) กำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบแข่งขัน 
๑. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพ่ีอวัดความรูความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่งก่อน ถ้าผู้ใด 

สอบได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖ ๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
๒, ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพ่ีอวัดความรู้ความลามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามวัน เวลา 

และสถานท่ีสอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ึ 
๓.ให้ผู้เข้าสอบไปถงสถานท่ีสอบก่อนเร่ิมสอบ ๓๐ นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ 

ก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที เพ่ีอช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการสอบ และให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ท่ีด้องใข้ใน 
การสอบตามท่ีระบุไวิในแนบท้ายประกาศน้ีเท่าน้ันส่วนกระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษคำตอบท่ีกรมท่าอากาศยาน 
จัดไวิให้!ดยเฉพาะ 

(ข) ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
๑. การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีสอบข้อเขียน ตามท่ีกำหนดไวิในหลักสูตรและวิธีการลอบแข่งขัน 

ตั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบท่ีกรมท่าอากาศยานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
๒. ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

๒.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบรัอยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สภาพสตรีสวมเส้ือ 
กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อเขิ้ตมีปก 
กางเกงขายาว (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) โดยสอดชายเส้ือไวิในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็น 
สุภาพขน 

๒.๒ ต้องนำบัตรประจำดัวประขาขน หรือบัตรประจำตัวอย่างอ่ืนซ่ึงออกโดยเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ โดยจะต้องมีรูปถ่าย ลายมือข่ือ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักขัดเจน เข่น บัตรประจำตัว 
เจ้าหน้าท่ีชองรัฐ ใบอนุญาตขับรถ เป็นด้น ไปในวันสอบ ตั้งนี้ บัตรทุกชนิดที่นำมาแสดงจะต้องมี 
เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หสักชัดเจน ปรากฏเป็นฉบับจริง และต้องยังไม่หมดอายุ ตั้งนี้หากไม่มีบัตร 
หรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ จะไมใต้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

I๒.๓ เป็นหน้าท่ี... 
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๒.๓ เป็นหน้าท่ีของผู้เข้าสอบห่ีจะต้องหรา'ขวัน เวลา สถานท่ีสอบ และห้องสอบ 
โดยจะต้องเข้าสอบ ตามวัน เวลา และสถานท่ีสอบท่ีกรมท่าอากาศยานกำหนดไว้เท่าน้ัน 

๒.๔ การสอบข้อเขียน 
๑) ผู้เข้าสอบควรไปถืงลนามสอบก่อนเริ่มเวลาลอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า 

ห้องสอบไต้ก็ต่อเมื่อไต้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีคมสอบแล้ว 
๒) ผู้เข้าสอบที่ไปถืงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที 

จะไม่ไต้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
๓) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบที่คณะกรรมการดำเนินการสอบๆ กำหนดให้ 

หากผู้เข้าสอบรายใดน่ังสอบผิดท่ีน่ังสอบ ผิดห้องสอบ ผิดสถานที่สอบ หรือผิดเวลาสอบ จะต้องถูกยุติการสอบ 
และจะไม่ไต้รับการตรวจให้คะแนน และถูกต้ดสืทธิในการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่ง 

๔) ผู้เข้าสอบจะต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีกรมท่าอากาศยาน 
กำหนดให้ไข้Iนการสอบตามท่ีระบไวิในแนบห้ายประกาศน้ี 

๕) 2นณาตให้นำส่ิง-ของเข้าห้องสอบไต้เฉพาะบัตรประจำต้วประขาชน หรือ 
บัตรประจำตัวอย่างอื่นซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจะต้องมีรูปถ่าย ลายมือข่ือ และเลขประจำตัว 
ประขาขน ๑๓ หลักชัดเจน เข่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบอนุญาตชับรถ เป็นต้น (ท้ังน้ี บัตรทุกชนิดที่ 
นำมาแสดงจะต้องฺมืเลขประจำตัวประชาขน ๑๓ หลักชัดเจน ปรากฏเป็นฉบับจริง และต้องบังไม่หมดอายุ) 
กระเป้าสตางค์ใบเลก และเคร่ืองเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีกรมท่าอากาศยานกำหนดให้ใข้ในการสอบตามท่ีระบ 
ไว้ในแนบท้ายประกาศน้ีเท่าน้ัน 

๖) ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบ 
เข่น กระเป้าสะพาย กระเป้าถือสุภาพสตรื เคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองบันทึกภาพ เคร่ืองบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใข้ 
คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเคร่ืองมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ได้แก่ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (มือถือ) 
วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร 5โฑอโเผลฬา เป็นต้น 

๗) กรณีท่ีนำนาฬิกา กุญแจรถ รีโมทรถยนต์ หรือของมีค่าอ่ืน ๆ เข้าห้องสอบจะต้อง 
ใส่ถุงพลาสติกใสและวางไว้ใต้เก้าอ้ีน่ังสอบ โดยผู้เข้าลอบจะต้องเป็นผู้รับผิดขอบในการจัดเตรียมถุงพลาสติกใส 
ตังกล่าวด้วยตนเอง และในกรณีท่ีเกิดการเสียหายหรือสูญหาย กรมท่าอากาศยานจะไม่รับผิดขอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

๘) หากพบว่าผู้ใดไม'มีบัตรประจำตัวประชาขน หรือบัตรประจำตัวอย่างอ่ืน 
ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจะต้องมีรูปถ่าย ลายมือข่ือ และเลขประจำตัวประชาชน๑๓หลักขัดเจน เข่น 
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น (ท้ังน้ี บัตรทุกขนิดที่นำมาแสดงจะต้องมีเลขประจำตัว 
ประขาขน ๑๓ หลักชัดเจน ปรากฏเป็นฉบับจริง และต้องบังไม่หมดอายุ) ผู้นั้นจะต้องยุติการสอบทันที และ 
จะออกจากห้องสอบไม่ใต้จนกว่าจะส้ินสุดเวลาสอบ รวมท้ังจะไม่ตรวจให้คะแนนสำหรับนุคคลผู้น้ัน 

๙) ต้องเชื่อฟืงและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบ หรือ 
เจ้าหน้าท่ีดุมสอบโดยเคร่งครัด 

๑๐) ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะสิ้นสุดเวลาสอบ เว้นแต่จะไต้รับ 
อนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีดุมสอบ 

7๑๑) เม่ืออยู่ใน... 
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๑๑) เม่ืออยูในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรอติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอบุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเข้าหน้าท่ีคุมสอบ 

๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
๑๓) ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ อยู่บริเวณหน้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด 
๑๔) ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบหดสอบ หรือนำแบบทดสอบ หรือกระดาษ 

คำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝ่นจะถือว่ากระทำการทุจริต และไมใด้รับการตรวจให้คะแนน 
และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

๑๕) ต้องหยุดทำตอบทันที เม่ือหมดเวลาทำตอบ และหัวหน้าห้องสอบ หรือเข้าหน้าท่ี 
คุมสอบสั่งให้หยุดทำตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเม่ือหัวหน้าห้องลอบ หรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบได้อนุญาตแล้ว 

๑๖) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดปิพฤติกรรมท่ีส่อไป 
ในหางทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ หรือกระหำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้สอบคนอื่น ๆ 
ระหว่างการสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ หรือต้องยุติการสอบสำหรับบุคคลน้ัน และจะออกจากห้องสอบไมใต้ 
จนกว่าจะสันสุดเวลาสอบ ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานอาจพิจารณาส่ังงดการตรวจให้คะแนน หรืออาจพิจารณาให้เป็น 
ผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราขการ เป็นข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราขการพลเรือฺน พ.ศ.๒๕๕๑ ต่อไป 

(ค) ภารประกาศรายข่ือผู้เข้าสอบแข่งข้นภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
กรมท่าอากาศยานจะประกาศรายข่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

พร้อมวัน เวลา และสถานท่ีสอบ เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งของตำแหน่งน้กวิขาการพัสดุปฏิบัติการ 
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงาน 
โสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ในวันห่ี 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 

(นายดร ุณ แสงฉาย) 
0ธิบดีกรมท่าอากาศยาน 



กำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบแข่งขันเฟือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ 
^แนบท ้ายประกาศกรมห ่าอากาศยาน ลงวันห่ี กรกฎาคม พ•ศ. ๒ ๕ ๖ ๑ ^ ^ ^ ^ 

วัน เวลาสอบ ตำแหน่งและวิชาสอบ เลขประจำด้วสอบ สถานทีสอบ อุปกรณ์ที่ใข้ 
ในการสอบ 

วันเสาร์ที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. -

๑๒.๐๐ น. 

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

สอบวัดความร้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ 

๑๐๐๐๑ - ๑๐๑๓๐ 

๑๐๑๓๑ - ๑๐๑๖๘ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) ศูนย์เรียนรวม ๓ 
ชน ๓ ห้องสอบ ๓๐๑ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) ศูนย์เรียนรวม ๓ 
ขั้น ๓ ห้องสอบ ๓๐๒ 

- ปากกาหมึกสีนำเงน 
- ยางลบ 
- นายาลบคำผิด 

วันเสาร์ที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. -

๑๒.๐๐ น. 

ข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนื้ 
ลงค์ใเระกอ11ท่ี ๑ (๑๖๐ คะแนน) 
๑. ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

([ะเ6๐1โ0ก10 /ฬ31-̂ 61: ะ 6 - ๓ อ โ เ ๗ และด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ([ะเ.6(ะเ:โ0ก๔ 81ต่ฝ่เก3 ะ 6 - 6เ0๒!กฐ) 

เ"ฑ ค'•ไ'าๆ กี่?เๆภ'จ 1ภ'า*1จ 1จ๋ัฬ'า*าฟ้?1(91 

องค์ประกอบท่ี ๒ (๔๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองด้นท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

(๒๕ คะแนน) 
๒. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

(๑๕ คะแนน) 

๑๐๐๐๑ - ๑๐๑๓๐ 

๑๐๑๓๑ - ๑๐๑๖๘ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) ศูนย์เรียนรวม ๓ 
ชน ๓ ห้องสอบ ๓๐๑ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) ศูนย์เรียนรวม ๓ 
ขั้น ๓ ห้องสอบ ๓๐๒ 

- ปากกาหมึกสีนำเงน 
- ยางลบ 
- นายาลบคำผิด 

/ตำแหน่งวิเทศสัมพันธ์... 



-๒-

วัน เวลาสอบ ตำแหน่งและวิขาสอบ เลขประจำตัวสอบ สถานทีสอบ อุปกรณ์หี่ใช้ 
เนการสอบ 

วันเสารท ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙ .๐๐ น.- -

๑๒.๐๐ น. 

นกวเทศสมพันธปฏิบิตการ 

สอบวัดความร้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ 

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

- ปากกาหมกสนาเงิน 
- ยางลบ 
- นี้ายาลบคำผด 

ข้อเขียน ('คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี ๑ (๑๙๐ คะแนน) 
ความรู้เก่ียวกับภาษาอังกฤษ 
๑. ว11ษ01น[6, 70030011,31)' 
๒. 863ฝ่1ก3 0๐๓Iวโ6เา6ก510ก 
๓. พก่ปก3 3กส่ "โโ3ก5๒ป๐ก 
องค์ใ)ระกคา]ท่ี ๒ (๑๐ คะแนน) 
- ความรู้ทางด้านคอมพวเตอร์เบ้ืองต้นท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

วันเสาร์ที่ ๒๑ 
โเมแก 1โเม เอ&.๐๑ 
เวลา ๐๙ .๐๐ น. -

๑๒.๐๐ น. 

นักหรัพยากร่บุคคลปฏิบัติการ 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๓๐๐๐๑ - ๓๐๑๓๐ 

๓๐๑๓๑ - ๓๐๒๔๐ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ๆ  เา.จ19111ไ ศ*11ผ์เ̂ !ผๆ  เ'า'าจ เ เ-ฑ 0̂1 1 เ̂11116} ทูมยเ3ยม3(เม ๓ 
ชั้น ๓ ห้องสอบ ๓๐๓ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) ศูนย์เรียนรวม ๓ 
ชั้น ๓ ห้องสอบ ๓๐๔ 

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

/สอบวัดความรู้... 



- ๓ -

วัน เวลาสอบ ตำแหน่งและวิชิาสอบ เลขประจำต้วสอบ สถานทีสอบ อุปกรณ์ที่ใข้ 
ในการสอบ 

สอบวัดความร้ความสามารถหี่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิสการสอบ 
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนื้ 
องค์ประกอบท่ี ๑ ( ๑ ๖ ๐ คะแนน) 
ความรัเก่ียวกับการบรืหารทรัพยากรบคคลภาครัอิ 

- พระราขบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ี 
แก้1ข เพ่ิม เติม 

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.๒๕๓๔ 
และท่ีแก้1ขเพ่ิมเติม 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมองหี่ดิ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

- ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ภ า ค ร ั ฐ แ น ว ใ ห ม ่ (แ6ฬ ?นเว1เ0 
เฬอกล36๓6ก*) 

- คๆๆ 'เเรั'พ )ๆดาๆ 11ก่ี?Vากิๆ  131ๆ 1ๆ3 1ๆ 3ๆ1ๆ 1ไๆ  เคดค 
116 เม6(ๆมๆ) เมเแ1ย 61 เย*1 11ป11V] \ 6 VI111๖] 

องค์ใ)ระกอบท่ี ๒ (๔0 คะแนน) 
๑. ความรู้หางด้านภาษาอังกฤษท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

(๒๐ คะแนน) 
๒. ความรู้หางด้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

(๒๐ คะแนน) -
/เจ้าพนักงานโสต. 



-๔-

วัน เวลาสอบ ตำแหน่งและวิชาสอบ เลขประจำตัวสอบ สถานทีสอบ อุปกรณ์หี่ใข้ 
ในการสอบ 

วันเสาร์ที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. -

๑๒.๐๐ น. 

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 

สอบวัดความร้ความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ 

๔๐๐๐๑ - ๔๐๐๑๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) ศูนย์เรียนรวม ๓ 
ขั้น ๓ ฟ้องสอบ ๓๐๔ 

- ปากกาหมึกสีนาเงิน 
- ยางลบ 
- นํ้ายาลบคำฝิด 

วันเสาร์ที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. -

๑๒.๐๐ น. 

ข้อเขียน ('คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี ๑ (๑๒๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ในการออกแบบ และจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ 

โปสเตอร์แผนท่ีและตารางแสดงสถืติข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใข้ในการ 
ประชุม สัมมนา ผิกอบรม การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ และการ 
ประขาสัมพันธ์ 

๒. ความรู้ท่ัวไปในการใข้และการบำรุงรักษาเคร่ืองโสตทัศนูปกรณ์ 
ประเภทต่าง ๆ เข่น เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองเสียงต่าง ๆ 
เป็นสัน 

องค์ประกอาเท่ี ๒ (๘๐ คะแนน) 
๑. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

(๒๐ คะแนน) 
๒. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองดันท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

(๖๐ คะแนน) 

๔๐๐๐๑ - ๔๐๐๑๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) ศูนย์เรียนรวม ๓ 
ขั้น ๓ ฟ้องสอบ ๓๐๔ 

- ปากกาหมึกสีนาเงิน 
- ยางลบ 
- นํ้ายาลบคำฝิด 


