
ปิยาภรณ์ เกดิธรรม

นายสัตวแพทย์

สนง.ปศสุัตวจั์งหวัดสระบรุี

แบบทดสอบกอ่นการอบรม

1 คะแนน

หนังสอืที�สง่ไปโดยไมบ่รรจุซอง

หนังสอืที�มไีปมา ระหวา่งสว่นราชการตา่งกระทรวง

หนังสอืตดิตอ่ระหวา่งบคุคลภายนอกดว้ยกัน

ไมม่ขีอ้ถกู

แบบทดสอบกอ่นการอบรม
แบบทดสอบกอ่นการอบรมพัฒนาบคุลากร รอบที� 1/2565 เรื�อง การเขยีนหนังสอืราชการอยา่งไรใหถ้กูตอ้ง วันที� 14 มกราคม 2565

ชื�อ-สกลุ *

ตําแหน่ง *

สงักดั *

1. ขอ้ใดเป็นลักษณะของหนังสอืภายใน *



1 คะแนน

ตดิตอ่ภายในกระทรวงเดยีวกัน

ตดิตอ่ภายในกรมเดยีวกัน

ตดิตอ่ภายในจังหวัดเดยีวกัน

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

เอกสารทกุชนดิที�พมิพถ์กูตอ้งตามกฎหมาย

เอกสารที�เป็นหลักฐานในทางราชการ

เอกสารที�ทางราชการเป็นเจา้ของ

เอกสารที�มไีปถงึผูดํ้ารงตําแหน่งในราชการ

1 คะแนน

เรื�อง

วัน เดอืน ปี ที�ออกหนังสอื

อา้งถงึ และสิ�งที�สง่มาดว้ย

คําขึ�นตน้และคําลงทา้ย

2. หนังสอืภายในเป็นหนังสอือยา่งไร *

3. หนังสอืราชการคอือะไร *

4. ขอ้ใดตอ่ไปนี�อาจไมม่ใีนหนังสอืราชการ *



1 คะแนน

หนังสอืภายนอก

หนังสอืภายใน

หนังสอืประทับตรา

หนังสอืประชาสัมพันธ์

1 คะแนน

ขอทราบรายละเอยีดเพิ�มเตมิ

การเตอืนเรื�องที�คา้ง

สง่สิ�งของ เอกสาร สําเนา

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

รมิกระดาษดา้นบนขวา

รมิกระดาษดา้นบนซา้ย

รมิกระดาษดา้นลา่งซา้ย

รมิกระดาษดา้นลา่งขวา

5. หนังสอืที�มไีปมา ระหวา่งสว่นราชการ หรอืสว่นราชการมถีงึบคุคลภายนอก จัดเป็นหนังสอืประเภทใด *

6. หนังสอืที�ใชป้ระทับตราใชใ้นกรณีใดบา้ง *

7. การพมิพช์ื�อสว่นราชการเจา้ของเรื�องที�ออกหนังสอืใหพ้มิพไ์วส้ว่นใดของหนังสอืราชการ *



1 คะแนน

มมุกระดาษดา้นลา่งขวา

กลางหนา้กระดาษดา้นลา่ง

ใตช้ื�อสว่นราชการเจา้ของเรื�อง

ตรงไหนก็ได ้

1 คะแนน

หมกึสแีดง

หมกึสแีดงหรอืสมีว่ง

หมกึสมีว่ง

หมกึสนํี�าเงนิ

1 คะแนน

5 ปี

10 ปี

15 ปี

20 ปี

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

8. การพมิพห์มายเลขโทรศัพทข์องสว่นราชการเจา้ของเรื�อง ใหพ้มิพไ์วต้รงสว่นไหน *

9. หนังสอืประทับตรา ตอ้งประทับตราสว่นราชการดว้ยสอีะไร *

10. การเก็บหนังสอืราชการปกตจิะตอ้งเก็บรักษาไวก้ี�ปี *

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


นาย อพริุณ จันทนนท์

เจา้พนักงานสัตวบาล

สํานักงานปศสุัตวอํ์าเภอมวกเหล็ก

แบบทดสอบกอ่นการอบรม

1 คะแนน

หนังสอืที�สง่ไปโดยไมบ่รรจุซอง

หนังสอืที�มไีปมา ระหวา่งสว่นราชการตา่งกระทรวง

หนังสอืตดิตอ่ระหวา่งบคุคลภายนอกดว้ยกัน

ไมม่ขีอ้ถกู

แบบทดสอบกอ่นการอบรม
แบบทดสอบกอ่นการอบรมพัฒนาบคุลากร รอบที� 1/2565 เรื�อง การเขยีนหนังสอืราชการอยา่งไรใหถ้กูตอ้ง วันที� 14 มกราคม 2565

ชื�อ-สกลุ *

ตําแหน่ง *

สงักดั *

1. ขอ้ใดเป็นลักษณะของหนังสอืภายใน *



1 คะแนน

ตดิตอ่ภายในกระทรวงเดยีวกัน

ตดิตอ่ภายในกรมเดยีวกัน

ตดิตอ่ภายในจังหวัดเดยีวกัน

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

เอกสารทกุชนดิที�พมิพถ์กูตอ้งตามกฎหมาย

เอกสารที�เป็นหลักฐานในทางราชการ

เอกสารที�ทางราชการเป็นเจา้ของ

เอกสารที�มไีปถงึผูดํ้ารงตําแหน่งในราชการ

1 คะแนน

เรื�อง

วัน เดอืน ปี ที�ออกหนังสอื

อา้งถงึ และสิ�งที�สง่มาดว้ย

คําขึ�นตน้และคําลงทา้ย

2. หนังสอืภายในเป็นหนังสอือยา่งไร *

3. หนังสอืราชการคอือะไร *

4. ขอ้ใดตอ่ไปนี�อาจไมม่ใีนหนังสอืราชการ *



1 คะแนน

หนังสอืภายนอก

หนังสอืภายใน

หนังสอืประทับตรา

หนังสอืประชาสัมพันธ์

1 คะแนน

ขอทราบรายละเอยีดเพิ�มเตมิ

การเตอืนเรื�องที�คา้ง

สง่สิ�งของ เอกสาร สําเนา

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

รมิกระดาษดา้นบนขวา

รมิกระดาษดา้นบนซา้ย

รมิกระดาษดา้นลา่งซา้ย

รมิกระดาษดา้นลา่งขวา

5. หนังสอืที�มไีปมา ระหวา่งสว่นราชการ หรอืสว่นราชการมถีงึบคุคลภายนอก จัดเป็นหนังสอืประเภทใด *

6. หนังสอืที�ใชป้ระทับตราใชใ้นกรณีใดบา้ง *

7. การพมิพช์ื�อสว่นราชการเจา้ของเรื�องที�ออกหนังสอืใหพ้มิพไ์วส้ว่นใดของหนังสอืราชการ *



1 คะแนน

มมุกระดาษดา้นลา่งขวา

กลางหนา้กระดาษดา้นลา่ง

ใตช้ื�อสว่นราชการเจา้ของเรื�อง

ตรงไหนก็ได ้

1 คะแนน

หมกึสแีดง

หมกึสแีดงหรอืสมีว่ง

หมกึสมีว่ง

หมกึสนํี�าเงนิ

1 คะแนน

5 ปี

10 ปี

15 ปี

20 ปี

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

8. การพมิพห์มายเลขโทรศัพทข์องสว่นราชการเจา้ของเรื�อง ใหพ้มิพไ์วต้รงสว่นไหน *

9. หนังสอืประทับตรา ตอ้งประทับตราสว่นราชการดว้ยสอีะไร *

10. การเก็บหนังสอืราชการปกตจิะตอ้งเก็บรักษาไวก้ี�ปี *

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


วา่ที�ร.ต.กฤษณะ อนิไข่

นักวชิาการสัตวบาลปฏบิัตกิาร

สนง.ปศจ.สระบรุี

แบบทดสอบกอ่นการอบรม

1 คะแนน

หนังสอืที�สง่ไปโดยไมบ่รรจุซอง

หนังสอืที�มไีปมา ระหวา่งสว่นราชการตา่งกระทรวง

หนังสอืตดิตอ่ระหวา่งบคุคลภายนอกดว้ยกัน

ไมม่ขีอ้ถกู

แบบทดสอบกอ่นการอบรม
แบบทดสอบกอ่นการอบรมพัฒนาบคุลากร รอบที� 1/2565 เรื�อง การเขยีนหนังสอืราชการอยา่งไรใหถ้กูตอ้ง วันที� 14 มกราคม 2565

ชื�อ-สกลุ *

ตําแหน่ง *

สงักดั *

1. ขอ้ใดเป็นลักษณะของหนังสอืภายใน *



1 คะแนน

ตดิตอ่ภายในกระทรวงเดยีวกัน

ตดิตอ่ภายในกรมเดยีวกัน

ตดิตอ่ภายในจังหวัดเดยีวกัน

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

เอกสารทกุชนดิที�พมิพถ์กูตอ้งตามกฎหมาย

เอกสารที�เป็นหลักฐานในทางราชการ

เอกสารที�ทางราชการเป็นเจา้ของ

เอกสารที�มไีปถงึผูดํ้ารงตําแหน่งในราชการ

1 คะแนน

เรื�อง

วัน เดอืน ปี ที�ออกหนังสอื

อา้งถงึ และสิ�งที�สง่มาดว้ย

คําขึ�นตน้และคําลงทา้ย

2. หนังสอืภายในเป็นหนังสอือยา่งไร *

3. หนังสอืราชการคอือะไร *

4. ขอ้ใดตอ่ไปนี�อาจไมม่ใีนหนังสอืราชการ *



1 คะแนน

หนังสอืภายนอก

หนังสอืภายใน

หนังสอืประทับตรา

หนังสอืประชาสัมพันธ์

1 คะแนน

ขอทราบรายละเอยีดเพิ�มเตมิ

การเตอืนเรื�องที�คา้ง

สง่สิ�งของ เอกสาร สําเนา

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

รมิกระดาษดา้นบนขวา

รมิกระดาษดา้นบนซา้ย

รมิกระดาษดา้นลา่งซา้ย

รมิกระดาษดา้นลา่งขวา

5. หนังสอืที�มไีปมา ระหวา่งสว่นราชการ หรอืสว่นราชการมถีงึบคุคลภายนอก จัดเป็นหนังสอืประเภทใด *

6. หนังสอืที�ใชป้ระทับตราใชใ้นกรณีใดบา้ง *

7. การพมิพช์ื�อสว่นราชการเจา้ของเรื�องที�ออกหนังสอืใหพ้มิพไ์วส้ว่นใดของหนังสอืราชการ *



1 คะแนน

มมุกระดาษดา้นลา่งขวา

กลางหนา้กระดาษดา้นลา่ง

ใตช้ื�อสว่นราชการเจา้ของเรื�อง

ตรงไหนก็ได ้

1 คะแนน

หมกึสแีดง

หมกึสแีดงหรอืสมีว่ง

หมกึสมีว่ง

หมกึสนํี�าเงนิ

1 คะแนน

5 ปี

10 ปี

15 ปี

20 ปี

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

8. การพมิพห์มายเลขโทรศัพทข์องสว่นราชการเจา้ของเรื�อง ใหพ้มิพไ์วต้รงสว่นไหน *

9. หนังสอืประทับตรา ตอ้งประทับตราสว่นราชการดว้ยสอีะไร *

10. การเก็บหนังสอืราชการปกตจิะตอ้งเก็บรักษาไวก้ี�ปี *

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


ทพิยว์รรณ ปยุสวุรรณ

นายสัตวแพทยป์ฏบิัตกิาร

สํานักงานปศสุัตวจั์งหวัดสระบรุี

แบบทดสอบหลังการอบรม

1 คะแนน

หนังสอืที�สง่ไปโดยไมบ่รรจุซอง

หนังสอืที�มไีปมา ระหวา่งสว่นราชการตา่งกระทรวง

หนังสอืตดิตอ่ระหวา่งบคุคลภายนอกดว้ยกัน

ไมม่ขีอ้ถกู

แบบทดสอบหลงัการอบรม
แบบทดสอบหลังการอบรมพัฒนาบคุลากร รอบที� 1/2565 เรื�อง การเขยีนหนังสอืราชการอยา่งไรใหถ้กูตอ้ง วันที� 14 มกราคม 2565

ชื�อ-สกลุ *

ตําแหน่ง *

สงักดั *

1. ขอ้ใดเป็นลักษณะของหนังสอืภายใน *



1 คะแนน

ตดิตอ่ภายในกระทรวงเดยีวกัน

ตดิตอ่ภายในกรมเดยีวกัน

ตดิตอ่ภายในจังหวัดเดยีวกัน

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

เอกสารทกุชนดิที�พมิพถ์กูตอ้งตามกฎหมาย

เอกสารที�เป็นหลักฐานในทางราชการ

เอกสารที�ทางราชการเป็นเจา้ของ

เอกสารที�มไีปถงึผูดํ้ารงตําแหน่งในราชการ

1 คะแนน

เรื�อง

วัน เดอืน ปี ที�ออกหนังสอื

อา้งถงึ และสิ�งที�สง่มาดว้ย

คําขึ�นตน้และคําลงทา้ย

2. หนังสอืภายในเป็นหนังสอือยา่งไร *

3. หนังสอืราชการคอือะไร *

4. ขอ้ใดตอ่ไปนี�อาจไมม่ใีนหนังสอืราชการ *



1 คะแนน

หนังสอืภายนอก

หนังสอืภายใน

หนังสอืประทับตรา

หนังสอืประชาสัมพันธ์

1 คะแนน

ขอทราบรายละเอยีดเพิ�มเตมิ

การเตอืนเรื�องที�คา้ง

สง่สิ�งของ เอกสาร สําเนา

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

รมิกระดาษดา้นบนขวา

รมิกระดาษดา้นบนซา้ย

รมิกระดาษดา้นลา่งซา้ย

รมิกระดาษดา้นลา่งขวา

5. หนังสอืที�มไีปมา ระหวา่งสว่นราชการ หรอืสว่นราชการมถีงึบคุคลภายนอก จัดเป็นหนังสอืประเภทใด *

6. หนังสอืที�ใชป้ระทับตราใชใ้นกรณีใดบา้ง *

7. การพมิพช์ื�อสว่นราชการเจา้ของเรื�องที�ออกหนังสอืใหพ้มิพไ์วส้ว่นใดของหนังสอืราชการ *



1 คะแนน

มมุกระดาษดา้นลา่งขวา

กลางหนา้กระดาษดา้นลา่ง

ใตช้ื�อสว่นราชการเจา้ของเรื�อง

ตรงไหนก็ได ้

1 คะแนน

หมกึสแีดง

หมกึสแีดงหรอืสมีว่ง

หมกึสมีว่ง

หมกึสนํี�าเงนิ

1 คะแนน

5 ปี

10 ปี

15 ปี

20 ปี

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

8. การพมิพห์มายเลขโทรศัพทข์องสว่นราชการเจา้ของเรื�อง ใหพ้มิพไ์วต้รงสว่นไหน *

9. หนังสอืประทับตรา ตอ้งประทับตราสว่นราชการดว้ยสอีะไร *

10. การเก็บหนังสอืราชการปกตจิะตอ้งเก็บรักษาไวก้ี�ปี *
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มาล ีฟักเขยีว

นักวชิาการสัตวบาล

สํานักงานปสสุัตวจั์งหวัดสระบรุี

แบบทดสอบหลังการอบรม

1 คะแนน

หนังสอืที�สง่ไปโดยไมบ่รรจุซอง

หนังสอืที�มไีปมา ระหวา่งสว่นราชการตา่งกระทรวง

หนังสอืตดิตอ่ระหวา่งบคุคลภายนอกดว้ยกัน

ไมม่ขีอ้ถกู

แบบทดสอบหลงัการอบรม
แบบทดสอบหลังการอบรมพัฒนาบคุลากร รอบที� 1/2565 เรื�อง การเขยีนหนังสอืราชการอยา่งไรใหถ้กูตอ้ง วันที� 14 มกราคม 2565

ชื�อ-สกลุ *

ตําแหน่ง *

สงักดั *

1. ขอ้ใดเป็นลักษณะของหนังสอืภายใน *



1 คะแนน

ตดิตอ่ภายในกระทรวงเดยีวกัน

ตดิตอ่ภายในกรมเดยีวกัน

ตดิตอ่ภายในจังหวัดเดยีวกัน

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

เอกสารทกุชนดิที�พมิพถ์กูตอ้งตามกฎหมาย

เอกสารที�เป็นหลักฐานในทางราชการ

เอกสารที�ทางราชการเป็นเจา้ของ

เอกสารที�มไีปถงึผูดํ้ารงตําแหน่งในราชการ

1 คะแนน

เรื�อง

วัน เดอืน ปี ที�ออกหนังสอื

อา้งถงึ และสิ�งที�สง่มาดว้ย

คําขึ�นตน้และคําลงทา้ย

2. หนังสอืภายในเป็นหนังสอือยา่งไร *

3. หนังสอืราชการคอือะไร *

4. ขอ้ใดตอ่ไปนี�อาจไมม่ใีนหนังสอืราชการ *



1 คะแนน

หนังสอืภายนอก

หนังสอืภายใน

หนังสอืประทับตรา

หนังสอืประชาสัมพันธ์

1 คะแนน

ขอทราบรายละเอยีดเพิ�มเตมิ

การเตอืนเรื�องที�คา้ง

สง่สิ�งของ เอกสาร สําเนา

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

รมิกระดาษดา้นบนขวา

รมิกระดาษดา้นบนซา้ย

รมิกระดาษดา้นลา่งซา้ย

รมิกระดาษดา้นลา่งขวา

5. หนังสอืที�มไีปมา ระหวา่งสว่นราชการ หรอืสว่นราชการมถีงึบคุคลภายนอก จัดเป็นหนังสอืประเภทใด *

6. หนังสอืที�ใชป้ระทับตราใชใ้นกรณีใดบา้ง *

7. การพมิพช์ื�อสว่นราชการเจา้ของเรื�องที�ออกหนังสอืใหพ้มิพไ์วส้ว่นใดของหนังสอืราชการ *



1 คะแนน

มมุกระดาษดา้นลา่งขวา

กลางหนา้กระดาษดา้นลา่ง

ใตช้ื�อสว่นราชการเจา้ของเรื�อง

ตรงไหนก็ได ้

1 คะแนน

หมกึสแีดง

หมกึสแีดงหรอืสมีว่ง

หมกึสมีว่ง

หมกึสนํี�าเงนิ

1 คะแนน

5 ปี

10 ปี

15 ปี

20 ปี

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

8. การพมิพห์มายเลขโทรศัพทข์องสว่นราชการเจา้ของเรื�อง ใหพ้มิพไ์วต้รงสว่นไหน *

9. หนังสอืประทับตรา ตอ้งประทับตราสว่นราชการดว้ยสอีะไร *

10. การเก็บหนังสอืราชการปกตจิะตอ้งเก็บรักษาไวก้ี�ปี *

 ฟอรม์
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น.ส.ปิยาภรณ์ ทองจํารัส

เจา้พนักงานสัตวบาลปฏบิัตงิาน

ปศสุัตวจั์งหวัดสระบรุี

แบบทดสอบหลังการอบรม

1 คะแนน

หนังสอืที�สง่ไปโดยไมบ่รรจุซอง

หนังสอืที�มไีปมา ระหวา่งสว่นราชการตา่งกระทรวง

หนังสอืตดิตอ่ระหวา่งบคุคลภายนอกดว้ยกัน

ไมม่ขีอ้ถกู

แบบทดสอบหลงัการอบรม
แบบทดสอบหลังการอบรมพัฒนาบคุลากร รอบที� 1/2565 เรื�อง การเขยีนหนังสอืราชการอยา่งไรใหถ้กูตอ้ง วันที� 14 มกราคม 2565

ชื�อ-สกลุ *

ตําแหน่ง *

สงักดั *

1. ขอ้ใดเป็นลักษณะของหนังสอืภายใน *



1 คะแนน

ตดิตอ่ภายในกระทรวงเดยีวกัน

ตดิตอ่ภายในกรมเดยีวกัน

ตดิตอ่ภายในจังหวัดเดยีวกัน

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

เอกสารทกุชนดิที�พมิพถ์กูตอ้งตามกฎหมาย

เอกสารที�เป็นหลักฐานในทางราชการ

เอกสารที�ทางราชการเป็นเจา้ของ

เอกสารที�มไีปถงึผูดํ้ารงตําแหน่งในราชการ

1 คะแนน

เรื�อง

วัน เดอืน ปี ที�ออกหนังสอื

อา้งถงึ และสิ�งที�สง่มาดว้ย

คําขึ�นตน้และคําลงทา้ย

2. หนังสอืภายในเป็นหนังสอือยา่งไร *

3. หนังสอืราชการคอือะไร *

4. ขอ้ใดตอ่ไปนี�อาจไมม่ใีนหนังสอืราชการ *



1 คะแนน

หนังสอืภายนอก

หนังสอืภายใน

หนังสอืประทับตรา

หนังสอืประชาสัมพันธ์

1 คะแนน

ขอทราบรายละเอยีดเพิ�มเตมิ

การเตอืนเรื�องที�คา้ง

สง่สิ�งของ เอกสาร สําเนา

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

รมิกระดาษดา้นบนขวา

รมิกระดาษดา้นบนซา้ย

รมิกระดาษดา้นลา่งซา้ย

รมิกระดาษดา้นลา่งขวา

5. หนังสอืที�มไีปมา ระหวา่งสว่นราชการ หรอืสว่นราชการมถีงึบคุคลภายนอก จัดเป็นหนังสอืประเภทใด *

6. หนังสอืที�ใชป้ระทับตราใชใ้นกรณีใดบา้ง *

7. การพมิพช์ื�อสว่นราชการเจา้ของเรื�องที�ออกหนังสอืใหพ้มิพไ์วส้ว่นใดของหนังสอืราชการ *



1 คะแนน

มมุกระดาษดา้นลา่งขวา

กลางหนา้กระดาษดา้นลา่ง

ใตช้ื�อสว่นราชการเจา้ของเรื�อง

ตรงไหนก็ได ้

1 คะแนน

หมกึสแีดง

หมกึสแีดงหรอืสมีว่ง

หมกึสมีว่ง

หมกึสนํี�าเงนิ

1 คะแนน

5 ปี

10 ปี

15 ปี

20 ปี

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

8. การพมิพห์มายเลขโทรศัพทข์องสว่นราชการเจา้ของเรื�อง ใหพ้มิพไ์วต้รงสว่นไหน *

9. หนังสอืประทับตรา ตอ้งประทับตราสว่นราชการดว้ยสอีะไร *

10. การเก็บหนังสอืราชการปกตจิะตอ้งเก็บรักษาไวก้ี�ปี *

 ฟอรม์
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