
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป     
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประจําสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

เรื่อง  กําหนดวัน เวลา สถานที ่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน)  เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานธุรการ และเจาพนักงานพัสดุ 

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 
-------------------------------- 

  ตามที่ไดมีประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  ฉบับลงวันที่  2  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2562  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
(สอบขอเขียน)  เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตําแหนงทั่วไป 
26 สายงาน โดยแยกเปนรายหนวยงานและรายตําแหนงตามที่ผูสมัครสอบไดเลือกไว และจะประกาศวัน เวลา 
สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน)  
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ ทราบ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  นั้น 

  คณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจําสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) จึงขอประกาศกําหนดวัน เวลา  สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน)  ดังตอไปนี ้

  (ก)  กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 

1. ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ  เขาสอบประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) กอน  ถาผูใดสอบไดคะแนนประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ 60  จึงจะมีสิทธิเขาสอบประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ)  สําหรับวัน  เวลา  และสถานที่ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งท่ี 2  จะประกาศใหทราบภายหลัง 

2. ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ เขาสอบประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน)  ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ  ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

3. ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ ไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มสอบ  40  นาที และจะ
เรียกผูเขาสอบเขาหองสอบกอนเวลาประมาณ  30  นาที  เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ  และใหผู
เขาสอบนําอุปกรณที่ตองใชในการสอบเขาหองสอบไดตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศนี้เทานั้น 
สวนกระดาษคําตอบจะตองใชกระดาษคําตอบที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชจัดไวใหโดยเฉพาะ 

 
 
 

(ข) การประกาศ... 

สําเนา 
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  (ข)   การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ  ครัง้ที่ 2 (สอบสัมภาษณ) 
        คณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจําปงบประมาณ
ประจําสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ ครั้งที่ 1  และมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  
(สอบสัมภาษณ)  ภายในวันที่  17  พฤษภาคม  2562  ณ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) และทาง
เว็บไซต  http://tak.dnp.go.th/, www.dnp.go.th/personnel  และ https://dnp.thaijobjob.com 

  (ค)  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
1.  ใชวิธีการประเมินตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร ทั้งนี้ ใหผูสมัคร

สอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอยางเครงครัด 
2.  ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 

2.1 ผูเขาสอบจะตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม  กลาวคือ   
สุภาพสตร ี สวมเสื้อ กระโปรงหรือชุดกางเกงแบบสุภาพ  สวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน   
สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ  โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง  สวมรองเทาหุมสน  
(หาม  สวมเสื้อยืด เสื้อไมมีแขน กางเกงหรือกระโปรงผายีนส กางเกงขาสั้นเหนือเขา รองเทาแตะชนิดยางหรือ
ฟองน้ํา)  และประพฤติตนเปนสุภาพชน  ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตร ี

2.2 ใหผูเขาสอบแสดงหลักฐานแสดงตนในการเขาสอบ  ดังตอไปนี้  หากขาด
หลักฐานอยางใดอยางหนึ่งจะไมมีสิทธิเขาสอบ 
              (1)  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีรูปถาย  
ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจําตัวประชาชน 
13 หลัก  หรือหนังสือเดินทาง (passport)  ฉบับจริงไปแสดงแทน     
           (2)  ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ตทางเว็บไซต https://dnp.thaijobjob.com  
ที่มีเลขประจําตัวสอบ  ติดรูปถายผูสมัครสอบ  พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
   หากไมมีหลักฐานทั้ง 2 อยางแสดงคูกัน  จะไมอนุญาตใหเขาสอบ ทั้งนี้ หากเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก  ไมตรงกับฐานขอมูลการสมัครสอบจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ  โดยหาก
ตรวจพบหลังจากที่เริ่มเวลาสอบแลว  ผูสอบรายนั้นจะตองยุติการสอบ     

   กรณีที่ผูเขาสอบ  มีคํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล  ไมตรงกับประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
สอบและไมตรงกับใบสมัครที่พิมพจากอินเตอรเน็ต  หรือผูเขาสอบมีการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล  หลังจาก
สมัครสอบแลว  ใหผูเขาสอบเขียนใบคํารองขอแกไขรายการขอมูลบุคคล  ที่กองอํานวยการของสนามสอบกอน
เขาหองสอบ  พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  และหลักฐาน
การเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล)      

2.3 อนุญาต ใหนําสิ่งของเขาหองสอบไดเฉพาะใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต ที่
มีเลขประจําตัวสอบและมรีูปถายหนาตรงที่ผูสมัครไดอัปโหลดไวตอนสมัครสอบ  และบัตรประจําตัวประชาชน  
หรือบัตรประจําตวัเจาหนาที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง  (ตามขอ 2.2)  และอุปกรณใน
การทําตอบตามประกาศนี ้

หากจะนํา… 
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       หากจะนําสิ่งของ  ไดแก  นาฬิกา  กุญแจรถ  รีโมทรถยนต  กระเปาเงินใบเล็ก  
เครื่องประดับทุกชนิด  เขามาในหองสอบ  ใหใสถุงพลาสติกใสและวางไวใตเกาอี้ที่นั่งสอบ  ทั้งนี้  ในกรณีที่เกิด
การเสียหายหรือการสูญหาย  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.4 หามนํา เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด  เชน  โทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ)  วิทยุ
ติดตามตัว  วิทยุสื่อสาร  เปนตน  เครื่องบันทึกภาพ  เครื่องบันทึกเสียง  อุปกรณที่ใชคํานวณได  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส  นาฬิกาทุกชนิด  รวมทั้งเอกสาร ตํารา หนังสือ บันทึกขอความ หรือวัสดุอุปกรณอื่น เชน 
กระเปา  กระเปาสะพาย  กระเปาสุภาพสตรี หรืออุปกรณอื่นใดนอกเหนือจากขอ 2.3 เขาหองสอบโดยเด็ดขาด 
หากพบวาผูใดนําเขาหองสอบ จะถือวาเจตนากระทําการทุจริตและจะตองถูกยุติการสอบ โดยจะตองนั่งอยู
ในหองสอบนั้นจนกวาจะหมดเวลาทําตอบ  และจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน 

2.5 ตองเขาสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ไดกําหนดไว และตองจัดหา
เครื่องเขียน หรืออุปกรณที่ตองใชในการสอบตามที่ระบุไวในประกาศนี้ไปเอง ทั้งนี้ ถือเปนหนาที่ของผูเขาสอบ
ที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง 

2.6 หามเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจาหนาที่คุมสอบ  
โดยจะเรียกผูสอบเขาหองสอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา  30  นาที และผูสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจาก 
ที่ไดเริ่มสอบแลว  30  นาที  จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 

2.7 หลังจากเริ่มเวลาสอบแลว  ไมอนุญาตใหออกจากหองสอบจนกวาจะหมด
เวลาทําตอบ  หากผูใดออกจากหองสอบกอนเวลาดังกลาว  จะถือวาไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
และจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน 

2.8 ผูเขาสอบตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบ หองสอบ และสถานที่สอบ ตามที่กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชกําหนด  ผูทีน่ั่งสอบผิดที่ ผิดหองสอบ หรือผิดสถานที่สอบ หากตรวจพบหลังจาก
เริ่มเวลาสอบแลว จะตองถูกยุติการสอบ และไมอนุญาตใหออกจากหองสอบจนกวาจะหมดเวลาทําตอบ  
รวมทั้งจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน 

2.9 ตองใชกระดาษคําตอบที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จัดให
โดยเฉพาะ หากผูใดลงลายมือชื่อและทําตอบในกระดาษคําตอบที่ไมใชของตนเอง จะไมไดรับการตรวจให
คะแนน และการระบายวงกลมในกระดาษคําตอบใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
    (1)  ตองระบายใหดําเขมเต็มวงกลม จะระบายไมเต็มวงกลม หรือใช
เครื่องหมาย อื่นไมได และจะตองใชดินสอดําที่มีความดําเทากับ 2B หรือมากกวา จะใชดินสอที่จางกวาที่
กําหนด หรือใชดินสอสีอื่นหรือปากกาไมได 
    (2)  เครื่องตรวจกระดาษคําตอบจะตรวจตามขอมูลที่ผูสอบระบายเทานั้น  
หากขีดเขียน หรือระบายอ่ืนใดนอกเหนือจากที่กําหนด  หรือหากเกิดความผิดพลาดใดๆ ในการระบายกระดาษ 
คําตอบอันเกิดจากการกระทําของผูสอบเอง  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  จะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคําตอบของผูนั้นที่ไดรับจากเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ   

2.10 หามผู เขาสอบคัดลอกขอสอบ ฉีกแบบทดสอบ นําแบบทดสอบ หรือ
กระดาษคําตอบ ออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะถือวากระทําการทุจริต และจะไมไดรับการตรวจ
ใหคะแนน รวมทั้งอาจถูกดําเนินคดีกฎหมาย 

 
2.11 จะตองถูก... 
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2.11 จะตองถูกใหยุติการทําตอบ  หากพบวาผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบฯ ขอ 2.1  ขอ 2.2  ขอ 2.3  ขอ 2.4  ขอ 2.7  ขอ 2.8  หรือขอ 2.10  แตจะออกจากหองสอบ
ไดเมื่อหมดเวลาทําตอบ  รวมทั้งจะไมไดรับการตรวจใหคะแนนสําหรับบุคคลผูนั้น 

2.12 ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง  และคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่
คุมสอบโดยเครงครัด 

2.13 ผูเขาสอบตองนั่งอยูในหองสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบ  จะออกจาก
หองสอบไมได  เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ 

2.14 เมื่ออยูในหองสอบ  หามพูดหรือติดตอกับผูสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก  
และหามออกจากหองสอบ  เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ 

2.15 หามสูบบุหรี่ในหองสอบ 
2.16 เมื่อหมดเวลาทําตอบ  กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบสั่งใหหยุดทําตอบ  

จะตองหยุดทันที  แตจะออกจากหองสอบไดตอเม่ือกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบไดอนุญาตแลว   

  ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผูใดทุจริต  หรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับ
อนุญาตใหเขาสอบ  หรือใหยุติการสอบ  และคณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประจําสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) อาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจ
ใหคะแนน  หรืออาจพิจารณาใหเปนผูมีลักษณะตองหามที่จะเขารับราชการเปนพนักงานราชการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ 3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562  

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       สําเนาถูกตอง 
 
 
(นางสาวจิรายุส  คุมปริยัต)ิ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

       (ลงนาม)     สุรพจน  กาญจนสิงห            
       (นายสุรพจน  กาญจนสิงห) 

ประธานกรรมการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประจําสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)     



เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  ประจําสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 
ฉบับลงวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
ตารางกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 
 

วัน  เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ อุปกรณที่ใชในการสอบ 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี 
วันอาทิตยที ่12 พฤษภาคม 2562 
เวลา  09.30 – 11.30 น. 

 
  ทดสอบวิชาความรูความเขาใจในตําแหนงงาน อยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  - ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยาน
แหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช 
  -  ความรูเกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี การเงินการคลัง 
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของสวนราชการ เชน     
การตรวจสอบ  หลักฐานใบสําคัญ  คูจายเงิน  ลงบัญชี  
ทํารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการ 
ขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ - รายจาย ประจําป ทําหนังสือ
ชี้แจง โตตอบ ดานงบประมาณ  การจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ าย ความรูความเข าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่การเงินการ
บัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต และที่เปนปญหา
สังคมในขณะนี้ 
 

 
(6226060001) 

ถึง 
(6226060018) 

 

 
หองประชุม 
อาคารประเสริฐ 
ศนูยฝกอบรมที่ 5 (ตาก)   

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



เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  ประจําสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 
ฉบับลงวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

ตารางกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

วัน  เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ อุปกรณที่ใชในการสอบ 

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 
วันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2562 
เวลา  09.30 – 11.30 น. 

 
  ทดสอบวิชาความรูความเขาใจในตําแหนงงาน อยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  - ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยาน
แหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช 
  -  ความรูเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การรับ สง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและ
คนหาหนังสือรวบรวมขอมูล ราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง  
คัดสําเนา พิมพ ตรวจทานหนังสือ การดูแลรักษาและการ
เบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ การดูแลรักษาจัดเตรียมใหบริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกตางๆ 
ความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่
ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่และงานธุรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินชีวิต และที่เปนปญหาสังคมในขณะนี้ 
 

 
(6226050001) 

ถึง 
(6226050060) 

และ 
(6226050061) 

ถึง 
(6226050070) 

 

 
หองประชุม 
อาคารปลอดประสพ 
ศูนยฝกอบรมที่ 5 (ตาก) 
 
หองประชุม 
อาคารประเสริฐ 
ศูนยฝกอบรมที่ 5 (ตาก)   

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

 
 



เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  ประจําสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 
ฉบับลงวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

ตารางกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 
ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

วัน  เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ อุปกรณที่ใชในการสอบ 

ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 
วันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2562 
เวลา  09.30 – 11.30 น. 

 
  ทดสอบวิชาความรูความเขาใจในตําแหนงงาน อยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  - ความรูทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยาน
แหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช 
  -  ความรูเกี่ยวกับงานพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจาง การบริหาร
สัญญา การควบคุมและจัดเก็บพัสดุ ความรูเกี่ยวกับระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ e-GP ความรูเกี่ยวกับระบบการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) คุณธรรมและ
จริยธรรมของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ความรูเกี่ยวกับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
แกไขเพิ่มเติม ความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินชีวิต และที่เปนปญหาสังคมในขณะนี้ 

 
(6226070001) 

ถึง 
(6226070029) 

 
 

 
หองประชุม 
อาคารปลอดประสพ 
ศูนยฝกอบรมที่ 5 (ตาก) 
 
  

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



แผนผังหองสอบ   
การสอบขอเขียนเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หนวยงาน   สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)  ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ 
สอบวันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.30 – 11.30 น.  ณ ศูนยฝกอบรมที่ 5 (ตาก) ตําบลปามะมวง 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก .   
 

สนามสอบ เลขประจําตัวสอบ จํานวน 
หอง
สอบ
ที่ 

แถว
สอบ
ที่ 

เลขที่
หองสอบ 

ชั้น ตึก/อาคาร 

ศูนยฝกอบรม 6226050001 - 6226050010 10 - 1 - - อาคารปลอดประสพ 
ที่ 5 (ตาก) 6226050011 - 6226050020 10 - 3 - - อาคารปลอดประสพ 
 6226050021 - 6226050030 10 - 4 - - อาคารปลอดประสพ 
 6226050031 - 6226050040 10 - 6 - - อาคารปลอดประสพ 
 6226050041 - 6226050050 10 - 7 - - อาคารปลอดประสพ 
 6226050051 - 6226050060 10 - 9 - - อาคารปลอดประสพ 
 6226050061 - 6226050065 5 - 1 - - อาคารประเสริฐ 
 6226050066 - 6226050070 5 - 4 - - อาคารประเสริฐ 
        
        
        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังหองสอบ   
การสอบขอเขียนเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หนวยงาน   สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)  ตําแหนง   เจาพนักงานพัสดุ 
สอบวันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.30 – 11.30 น.  ณ ศูนยฝกอบรมที่ 5 (ตาก) ตําบลปามะมวง 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก .   
 

สนามสอบ เลขประจําตัวสอบ จํานวน 
หอง
สอบ
ที่ 

แถว
สอบ
ที่ 

เลขที่
หองสอบ 

ชั้น ตึก/อาคาร 

ศูนยฝกอบรม 6226070001 - 6226070010 10 - 2 - - อาคารปลอดประสพ 
ที่ 5 (ตาก) 6226070011 - 6226070020 10 - 5 - - อาคารปลอดประสพ 
 6226070021 - 6226070029 9 - 8 - - อาคารปลอดประสพ 
        
        
        
        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังหองสอบ   
การสอบขอเขียนเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หนวยงาน   สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)  ตําแหนง   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
สอบวันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.30 – 11.30 น.  ณ ศูนยฝกอบรมที่ 5 (ตาก) ตําบลปามะมวง 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก .   
 

สนามสอบ เลขประจําตัวสอบ จํานวน 
หอง
สอบ
ที่ 

แถว
สอบ
ที่ 

เลขที่
หองสอบ 

ชั้น ตึก/อาคาร 

ศูนยฝกอบรม 6226060001 - 6226060005 5 - 2 - - อาคารประเสริฐ 
ที่ 5 (ตาก) 6226060006 - 6226060010 5 - 4 - - อาคารประเสริฐ 
 6226060011 - 6226060015 5 - 5 - - อาคารประเสริฐ 
 6226060016 - 6226060018 3  6   อาคารประเสริฐ 
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


