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ก ำหนดวัน  เวลำ  และสถำนที่สอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งต่ำง ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

แนบท้ำยประกำศกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที่  16  มกรำคม  พ.ศ. 2562 
 

วัน  เวลำสอบ ต ำแหน่งและวิชำสอบ 
เลขประจ ำตัว

สอบ 
สถำนที่สอบ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในกำรสอบ 

วันอำทิตย์ที่  10  
กุมภำพันธ์  2562 

เวลำสอบ 
09.00 - 12.00 น. 

ต ำแหน่งที่ 01 
นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร 
- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6201010001
ถึง 

6201010899 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 

แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

 
(รายละเอียดแผนผัง 
ห้องสอบ และแผนที่การ
เดินทาง  ตำมเอกสำร
หมำยเลข 2) 

- ดินสอที่มีความด า
เท่ากับ 2B หรือ
มากกว่า 
- ปากกาหมึกด าหรือ
น  าเงิน 
- ยางลบ (ห้ามใช้
น  ายาหรือแถบลบ
ค าผิด) 

ต ำแหน่งที่ 02 
นิติกรปฏิบัติกำร 

- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6201020001 
ถึง 

6201020234 

ต ำแหน่งที่ 03 
นักทรัพยำกรบุคคล

ปฏิบัติกำร 
- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6201030001
ถึง 

6201030442 

 
 
 
 
 
 
 

- ร่ำง - เอกสำรหมำยเลข 1 
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วัน  เวลำสอบ ต ำแหน่งและวิชำสอบ 
เลขประจ ำตัว

สอบ 
สถำนที่สอบ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในกำรสอบ 

วันอำทิตย์ที่  10  
กุมภำพันธ์  2562 

เวลำสอบ 
09.00 - 12.00 น. 

ต ำแหน่งที่ 04 
นักวิชำกำรเผยแพร่

ปฏิบัติกำร 
- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6201040001
ถึง 

6201040082 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 

แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

 
(รายละเอียดแผนผัง 
ห้องสอบ และแผนที่การ
เดินทาง  ตำมเอกสำร
หมำยเลข 2) 

- ดินสอที่มีความด า
เท่ากับ 2B หรือ
มากกว่า 
- ปากกาหมึกด าหรือ
น  าเงิน 
- ยางลบ (หา้มใช้
น  ายาหรือแถบลบ
ค าผิด) 

ต ำแหน่งที่ 05 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติกำร 
- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6201050001 
ถึง 

6201050026 

ต ำแหน่งที่ 06 
บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 

- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6201060001 
ถึง 

6201060023 

ต ำแหน่งที่ 07 
นักวิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำย

ปฏิบัติกำร 
- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6201070001 
ถึง 

6201070203 

 
 



- 3 - 
 

 

วัน  เวลำสอบ ต ำแหน่งและวิชำสอบ 
เลขประจ ำตัว

สอบ 
สถำนที่สอบ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในกำรสอบ 

วันอำทิตย์ที่  10  
กุมภำพันธ์  2562 

เวลำสอบ 
09.00 - 12.00 น. 

ต ำแหน่งที่ 08 
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติกำร 
- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6201080001
ถึง 

6201080033 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 

แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

 
(รายละเอียดแผนผัง 
ห้องสอบ และแผนที่การ
เดินทาง  ตำมเอกสำร
หมำยเลข 2) 

- ดินสอที่มีความด า
เท่ากับ 2B หรือ
มากกว่า 
- ปากกาหมึกด าหรือ
น  าเงิน 
- ยางลบ (ห้ามใช้
น  ายาหรือแถบลบ
ค าผิด) 

ต ำแหน่งที่ 09 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ปฏิบัติงำน 
- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6202090001 
ถึง 

6202090695 

ต ำแหน่งที่ 10 
เจ้ำพนักงำนกำรเงิน 
และบัญชีปฏิบัติงำน 

- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6202100001 
ถึง 

6202100263 

ต ำแหน่งที่ 11 
นำยช่ำงเครื่องกล

ปฏิบัติงำน 
- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6202110001 
ถึง 

6202110037 

 



- 4 - 
 

 

วัน  เวลำสอบ ต ำแหน่งและวิชำสอบ 
เลขประจ ำตัว

สอบ 
สถำนที่สอบ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในกำรสอบ 

วันอำทิตย์ที่  10  
กุมภำพันธ์  2562 

เวลำสอบ 
09.00 - 12.00 น. 

ต ำแหน่งที่ 12 
นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน 

- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6202120001
ถึง 

6202120045 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 

แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

 
(รายละเอียดแผนผัง 
ห้องสอบ และแผนที่การ
เดินทาง  ตำมเอกสำร
หมำยเลข 2) 

- ดินสอที่มีความด า
เท่ากับ 2B หรือ
มากกว่า 
- ปากกาหมึกด าหรือ
น  าเงิน 
- ยางลบ (ห้ามใช้
น  ายาหรือแถบลบ
ค าผิด) 

ต ำแหน่งที่ 13 
นำยช่ำงศิลป์ปฏิบัติงำน 

- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6202130001 
ถึง 

6202130003 

ต ำแหน่งที่ 14 
นำยช่ำงส ำรวจปฏิบัติงำน 

- ความรู้ความเข้าใจทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
- ความรู้ความความสามารถที่
ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 160 คะแนน) 

6202140001
ถึง 

6202140035 

 
 
 
 
 
 









แผนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
 

 



 
อาคารสอบ  มีจ านวน  4  อาคาร  ได้แก่  1.  ศูนยเ์รียนรวม 2 

      2.  ศูนย์เรียนรวม 4 
      3.  อาคารเทพศาสตร์สถิต 
      4.  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 
 

การเดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง  มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สายต่างๆ ดังนี้ 
-  ถนนพหลโยธิน  รถโดยสายประจ าทางสาย 26, 34, 59, 512 
-  ถนนงามวงศ์วาน  รถโดยสารประจ าทางสาย 24, 63 
-  ถนนวิภาวดี-รังสิต  รถโดยสายประจ าทางสาย 39, 42, 510, 513, 522 
 

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย  
-  ด้วยรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-  ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ  

หมายเหตุ  : รถจักรยานยนต์รับจ้างจะไม่สามารถเข้าไปในพ้ืนที่ด้านในของมหาวิทยาลัยได้ 
                จะวิ่งได้เฉพาะถนนรอบนอกเท่านั้น 

 
 
 


