ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตําแหนงนายชางเทคนิค นักวิชาการภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการสัตวบาล ประจําสํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 14 (ตาก)
-------------------------------ตามประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน)
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตําแหนงทั่วไป 18 สายงาน
ไดแก ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี เจาหนาที่ธุรการ เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานการเงินและบัญชี
นายชางเทคนิค นายชางสํารวจ นักวิชาการปาไม นิติกร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเผยแพร
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการ
สัตวบาล นักวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตรทางทะเล วิศวกรโยธา และสัตวแพทย โดยแยกเปนรายหนวยงาน
และรายตําแหนงตามที่ผูสมัครสอบไดเลือกไว และจะประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ ทราบ
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นั้น
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ประจําสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) จึงขอประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) เพื่อเลือกสรรเปน
พนั กงานราชการทั่ว ไป ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจํ าสํ านั กบริ หารพื้น ที่อนุ รั กษที่ 14 (ตาก)
จํ านวน 3 สายงาน ได แก ตํ าแหน งนายช างเทคนิ ค นั กวิ ชาการภู มิ สารสนเทศ และนั กวิ ชาการสั ตวบาล
ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
1. ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ เขาสอบประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียนกอน ถาผูใดสอบไดคะแนนประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โดยการสอบขอเขียน ไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิเขาสอบประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โดยการสอบสัมภาษณ สําหรับวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการ
สอบสัมภาษณ จะประกาศใหทราบภายหลัง
2. ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ เขาสอบประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ โดยการสอบขอเขียน ในวันอาทิตยที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 - 11.30 น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค (ศาลารว มใจ) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) รายละเอียดการเขาสอบ
ของแตละตําแหนงตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
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-23. ใหผูสมัครสอบไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มสอบ 45 นาที และกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) จะเรียกผูสมัครสอบเขาหองสอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอย
กวา 30 นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ โดยใหผูเขาสอบนําอุปกรณที่ตองใชในการสอบตามที่ระบุ
ไวในประกาศเทานั้นเขาหองสอบ สวนกระดาษคําตอบจะตองใชกระดาษคําตอบที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืชจัดไวใหโดยเฉพาะ
(ข) การประกาศรายชื่อ ผูมีสิ ทธิ เ ข า รั บ การประเมิน ความรู ค วามสามารถ ทั กษะ และ
สมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ
กรมอุทยานแห งชาติ สั ต ว ป า และพัน ธุ พืช สํ านั กบริ ห ารพื้น ที่อนุ รั กษที่ 14 (ตาก)
จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ โดยการสอบขอเขียน และมีสิทธิเขา
รับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน
2560 ทางเว็บไซต http://dnp.job.thai.com หรือ http://www.dnp.go.th/personnel หรือเว็บไซตของ
หนวยงานที่ผูสมัครสอบไดเลือกไว
(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
1. การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตรและวิธีการสอบ ทั้งนี้ ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามที่กําหนดไวในประกาศ
ฉบับนี้อยางเครงครัด
2. ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
2.1 ผูเขาสอบจะตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ
สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน
(หาม สวมเสื้อยืด เสื้อไมมีแขน กางเกงขาสั้นเหนือเขา รองเทาแตะชนิดยางหรือฟองน้ํา) และประพฤติตน
เปนสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
2.2 ใหผ ูเขาสอบแสดงหลักฐานแสดงตนในการเขาสอบ คือ บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน
หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจําตัว 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริงเทานั้น หากไมมีบัตร
หรือเอกสารดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ ใหใชใบรับคําขอมีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน
(บ.ป.2 หรือใบเหลือง) ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับคําขอมีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน (บ.ป.2 ก
หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล ฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
ไมตรงกับฐานขอมูลการสมัครสอบ จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ หากไมมีหลักฐานแสดงตนในการเขาสอบ
จะไมไดรับอนุญ าตใหเขาสอบ
กรณีที่ผูเขาสอบ ที่คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล หรือเลขประจําตัวบัตรประชาชนไม
ตรงกับประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบและไมตรงกับใบสมัครที่พิมพจากอินเตอรเน็ต ใหผูเขาสอบเขียนใบคํารองขอ
แกไขรายการขอมูลบุคคลที่กองกลางสนามสอบกอนเขาหองสอบ พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐไวดวย
อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมี
คุณสมบัติการสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับจัดจาง
เปนพนักงานราชการ หรือเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น
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-32.3 หามนําเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ)
วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เปนตน รวมทั้งตํารา หนังสือ บันทึกขอความ หรือวัส ดุอุปกรณอื่น เชน
กระเปาสะพาย เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณที่ใชคํานวณได เครื่องคํานวณ เขาหองสอบ
โดยเด็ดขาด หากพบวาผูใดนําเขาหองสอบจะถือวาเจตนาทุจริต และหากเกิดการสูญหายจะไมรับผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้น
2.4 อนุญ าตใหนําสิ่งของเขาหองสอบไดเฉพาะหลักฐานแสดงตนในการเขาสอบ
ตามขอ 2.2 อุปกรณที่ตองใชในการสอบตามที่ระบุไวในประกาศนี้ และกระเปาเงินใบเล็ก เทานั้น
2.5 ตองเขาสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ไดกําหนดไว และตองจัดหาเครื่องเขียน
หรืออุปกรณที่ตองใชในการสอบตามที่ระบุไวในประกาศนี้ไปเอง ทั้งนี้ ถือเปนหนาที่ของผูเขาสอบที่จะตองทราบ
วัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง
2.6 หามเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจาหนาที่คุมสอบ โดย
จะเรียกผูสอบเขาหองสอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที และผูสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากที่ได
เริ่มสอบแลว 30 นาที จะไมไดรับอนุญ าตใหเขาสอบ
2.7 ผูเขาสอบตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบ หองสอบ และสถานที่สอบ ตามที่กรม อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชกําหนดให ผูทนี่ ั่งสอบผิดที่ ผิดหองสอบ หรือผิดสถานที่สอบ จะไมไดรับ
การตรวจกระดาษคําตอบ
2.8 ตองใชกระดาษคําตอบที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จัดใหโดยเฉพาะ
หากผูใดลงลายมือชื่อและทําตอบในกระดาษคําตอบที่ไมใชของตนเอง จะไมไดรับการตรวจใหคะแนน และ
การระบายวงกลมในกระดาษคําตอบใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) ตองระบายใหดําเขมเต็มวงกลม จะระบายไมเต็มวงกลม หรือใช
เครื่องหมายอื่นไมได และจะตองใชดินสอดําที่มีความดําเทากับ 2B หรือมากกวา จะใชดินสอที่จางกวาที่
กําหนด หรือใชดินสอสีอื่นหรือปากกาไมได
(2) เครื่องตรวจกระดาษคําตอบจะตรวจตามขอมูลที่ผูสอบระบายเทานั้น
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคําตอบของ
เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ หากผูสอบไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในขอนี้
2.9 หามผูเขาสอบคัดลอกขอสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบออก
จากหองสอบโดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะถือวากระทําการทุจริต
2.10 จะตองถูกใหยุติการทําตอบ หากพบวาผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบฯ ขอ 2.1 ขอ 2.2 ขอ 2.3 ขอ 2.7 หรือขอ 2.9 แตจะออกจากหองสอบไดเมื่อหมดเวลาทําตอบ
รวมทั้งจะไมไดรับการตรวจใหคะแนนสําหรับบุคคลผูนั้น
2.11 ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่
คุมสอบโดยเครงครัด
2.12 ผูเขาสอบตองนั่งอยูในหองสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบ จะออกจากหอง
สอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
2.13 เมื่ออยูในหองสอบ หามพูดหรือติดตอกับผูสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก และ
หามออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
/2.14 ไมสูบ...

-42.14 ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ
2.15 เมื่ อหมดเวลาทํ าตอบ กรรมการหรื อเจ าหน าที่ คุ มสอบสั่ งให หยุ ดทํ าตอบ
จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบไดอนุญาตแลว
ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการเกี่ยวกับการสอบฯ หรือผูใดมีพฤติกรรมที่สอไปในทาง
ทุจริต หรือพยายามทุจริตการสอบ จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ หรือตองยุติการสอบสําหรับบุคคลผูนั้น
และคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ อาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจใหคะแนน หรืออาจพิจารณา
ใหเปนผูมีลักษณะตองหามที่จะเขารับราชการเปนพนักงานราชการตอไป
อนึ่ง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช ขอแจงใหผ ูสมัครทราบวาการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่ว ไป ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช มีกฎ ระเบียบ
และวิธีการที่รัดกุม โปรงใส ยุติธรรม เปนธรรมทุกขั้นตอน ดังนั้น หากมีผ ูใดอางวาสามารถชวยเหลือใหทาน
ไดเขารับเลือกสรรเปนพนักงานราชการได หรือมีพ ฤติการณในทํานองเดียวกันนี้ ขอโปรดอยาไดหลงเชื่อ
และหากทานพบวามีผ ูแอบอางดังกลาว โปรดแจงที่กรมอุทยานแหงชาติ สัต วปา และพัน ธุพ ืช โทรศัพ ท
หมายเลข 0 2579 8607 เพื่อกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพัน ธุพ ืช จะไดดําเนินการขั้นเด็ดขาด
ตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

ยุทธชัย ปทมสนธิ
( นายยุทธชัย ปทมสนธิ )
ประธานกรรมการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจํา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)

เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่ว ไป ประจําปงบประมาณ ประจําสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตารางกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน)
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่ว ไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตําแหนงนายชางเทคนิค สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
วัน เวลาสอบ
ตําแหนงนายชางเทคนิค
วันอาทิตยที่ 19 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30 – 11.30 น.

วิช าสอบ
ทดสอบวิชาความรูความเขาใจในตําแหนงงาน อยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัตงิ านในหนาที่ ดังตอไปนี้
- ความรูทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
- ความรู ความเขาใจเกี่ ยวกับงานด านเทคนิ ค เช น ซ อม สร าง
ประกอบ ดัดแปลง บํารุงรักษา ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณเครื่องมือ
ทางไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เครื่องจักร เครื่องยนตโลหะ เครื่องมือ
และอุ ป กรณ ที่ เ กี่ ย วกั บ งานช า งต า งๆ ควบคุ มระบบงานที่ ใ ช
เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณตางๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํ างาน และความรู ความเข าใจในกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ และ
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาทีท่ ี่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ชีวิต และที่เปนปญหาสังคมในขณะนี้

เลขประจําตัว สอบ

สถานที่สอบ

(6126060001) หองประชุม
ถึง
อเนกประสงค
(6126060039) (ศาลารวมใจ)
สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 14 (ตาก)

อุปกรณที่ใชในการสอบ
- ดินสอที่มีความดํา
เทากับ 2B หรือมากกวา
- ปากกาหมึกดําหรือ
น้ําเงิน
- ยางลบ (หามใชน้ํายา
หรือแถบลบคําผิด)

เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่ว ไป ประจําปงบประมาณ ประจําสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตารางกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน)
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่ว ไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตําแหนงนักวิช าการภูมิสารสนเทศ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
วัน เวลาสอบ
ตําแหนงนักวิช าการภูมิสารสนเทศ
วันอาทิตยที่ 19 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30 – 11.30 น.

วิช าสอบ
ทดสอบวิชาความรูความเขาใจในตําแหนงงาน อยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัตงิ านในหนาที่ ดังตอไปนี้
- ความรูทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
- ความรูเกี่ยวกับการคํานวณงานรังวัดและการทําแผนที่ การทํา
ขอมูลดานแผนที่ ระบบพิกัดแผนที่ และมาตราสวนแผนที่ การอาน
แปลภาพถายทางอากาศ การจัดทําขอมูลแผนที่เชิงพื้นที่ในภารกิจ
งานแผนที่ภาพถายของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ด ว ยระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร ข อ มู ล ระยะไกล ความรู
ความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิ บั ติ งานในหน าที่ รวมถึ งความรู ความเข าใจในกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินชีวิต และที่เปนปญหาสังคมในขณะนี้

เลขประจําตัว สอบ

สถานที่สอบ

(6126160001) หองประชุม
ถึง
อเนกประสงค
(6126160022) (ศาลารวมใจ)
สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 14 (ตาก)

อุปกรณที่ใชในการสอบ
- ดินสอที่มีความดํา
เทากับ 2B หรือมากกวา
- ปากกาหมึกดําหรือ
น้ําเงิน
- ยางลบ (หามใชน้ํายา
หรือแถบลบคําผิด)

เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่ว ไป ประจําปงบประมาณ ประจําสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตารางกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน)
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่ว ไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตําแหนงนักวิช าการสัตวบาล สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
วัน เวลาสอบ
ตําแหนงนักวิช าการสัตวบาล
วันอาทิตยที่ 19 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30 – 11.30 น.

วิช าสอบ
ทดสอบวิชาความรูความเขาใจในตําแหนงงาน อยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัตงิ านในหนาที่ ดังตอไปนี้
- ความรูทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
- ความรู เกี่ ยวกั บงานด านสั ตวบาล ความรู เกี่ ยวกั บการตรวจ
และรักษาพยาบาลสัตวเบื้องตน การควบคุมและปองกันโรคระบาด
สั ตว ป า การส งเสริ มและพั ฒนาความรู ทางด านสุ ขภาพสั ตว ป า
การสุ ขาภิ บาลสั ตว ป า การศึกษาวิ เคราะห วิ จั ยด านเทคโนโลยี
ทางด านวิ ทยาการสื บพั นธุ ของสั ตว ป า ความรู ความเข าใจใน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข อบังคับอื่นที่ใช ในการปฏิ บัติงานใน
หน าที่ที่ เกี่ยวของกับการดํ าเนิ นชี วิ ต และที่เป นป ญหาสั งคมใน
ขณะนี้

เลขประจําตัว สอบ

สถานที่สอบ

(6126170001) หองประชุม
ถึง
อเนกประสงค
(6126170026) (ศาลารวมใจ)
สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 14 (ตาก)

อุปกรณที่ใชในการสอบ
- ดินสอที่มีความดํา
เทากับ 2B หรือมากกวา
- ปากกาหมึกดําหรือ
น้ําเงิน
- ยางลบ (หามใชน้ํายา
หรือแถบลบคําผิด)

แผนผังหองสอบ
การสอบขอเขียนเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่ว ไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนว ยงาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
ตําแหนง
นายชางเทคนิค
. .
สอบวันอาทิตยที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ หองประชุมอเนกประสงค
(ศาลารวมใจ) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
.

สนามสอบ

เลขประจําตัว สอบ

สํานักบริหารพื้นที่ 6126060001 – 6126060007
อนุรักษที่ 14 (ตาก) 6126060008 – 6126060015
6126060016 – 6126060025
6126060026 – 6126060039

หอง
จํานวน สอบ
ที่
7
8
10
14
-

35

8

แถว
เลขที่
สอบ
หองสอบ
ที่
1
2
3
4
-

208

ชั้น

ตึก/อาคาร

-

หองประชุม
อเนกประสงค
(ศาลารวมใจ)
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ
ที่ 14 (ตาก)

2

อาคาร 1

แผนผังหองสอบ
การสอบขอเขียนเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่ว ไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนว ยงาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
ตําแหนง นักวิช าการภูมิสารสนเทศ . .
สอบวันอาทิตยที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ หองประชุมอเนกประสงค
(ศาลารวมใจ) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
.
หอง
สนามสอบ
เลขประจําตัว สอบ
จํานวน สอบ
ที่
สํานักบริหารพื้นที่ 6126160001 - 6126160007
7
อนุรักษที่ 14 (ตาก) 6126160008 – 6126160015
8
6126160016 – 6126160022
7
-

35

8

แถว
เลขที่
สอบ
หองสอบ
ที่
1
2
3
-

208

ชั้น

ตึก/อาคาร

-

หองประชุม
อเนกประสงค
(ศาลารวมใจ)
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
14 (ตาก)

2

อาคาร 1

แผนผังหองสอบ
การสอบขอเขียนเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่ว ไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนว ยงาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
ตําแหนง
นักวิช าการสัตวบาล . .
สอบวันอาทิตยที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ หองประชุมอเนกประสงค
(ศาลารวมใจ) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
.

สนามสอบ

เลขประจําตัว สอบ

สํานักบริหารพื้นที่ 6126170001 – 6126170007
อนุรักษที่ 14 (ตาก) 6126170008 – 6126170015
6126170016 – 6126170019
6126170020 – 6126170026

หอง
จํานวน สอบ
ที่
7
8
4
7
-

35

8

แถว
เลขที่
สอบ
หองสอบ
ที่
1
2
3
4
-

208

ชั้น

ตึก/อาคาร

-

หองประชุม
อเนกประสงค
(ศาลารวมใจ)
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
14 (ตาก)

2

อาคาร 1

