
 
 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน 

เรื่อง  กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้บุคคล 

เข้ารับราชการในตําแหน่งนกัวิชาการป่าไม้ปฏิบตัิการ 

.                                       . 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 ของส่ิงที่ส่งมาด้วยของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 

1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และข้อ 7 ของประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันจึงกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

ดังต่อไปนี้ 

(ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 

 1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน 

ถ้าผู้สมัครสอบรายใดสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คือ ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 

60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตาํแหน่ง สําหรับวัน เวลา และสถานท่ีสอบแข่งขัน

เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง  

2. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 

ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

วิทยาเขตบางเขน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

3. ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเร่ิมสอบ 45 นาที และกรมป่าไม้จะเรียก

ผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 

โดยให้ผู้เข้าสอบนําอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบตามที่ระบุไว้ในประกาศน้ีเท่านั้นเข้าห้องสอบส่วนกระดาษ    

คําตอบจะต้องใช้กระดาษคําตอบที่กรมป่าไม้จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

  (ข)  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

1. การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง จะใช้วิธีสอบ

ข้อเขียนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ทั้งน้ี ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคําส่ัง ระเบียบ 

และวิธีการสอบตามที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 
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2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

    2.1 การสอบข้อเขียน 

2.1.1 เป็นหน้าทีข่องผู้เข้าสอบทีจ่ะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้อง

เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กําหนดไว้ 

2.1.2 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ  

สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้า

หุ้มส้นหรือรัดส้น  

สุภาพบุรุษ สวมเส้ือ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง 

สวมรองเท้าหุ้มส้น  

(ห้าม สวมเส้ือยืด เส้ือไม่มีแขน กางเกงขาส้ัน รองเท้าแตะชนิดยางหรือ

ฟองน้ํา)  

โดยประพฤติตนเปน็สุภาพชนท้ังสุภาพบรุุษและสุภาพสตร ี

2.1.3 ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ซ่ึงมีรูปถ่าย ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับข่ี) ซ่ึงมี

รูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (passport) ไปในวันสอบ หากไม่มี

บัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ หรือเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ 

จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

2.1.4 ผู้เข้าสอบจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 

2.1.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตาราง

สอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และภายในเวลา 60 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กําหนด

เริ่มสอบในตารางสอบผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความ

ดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

2.1.6 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห้องสอบ ตามท่ีกรมป่าไม้

กําหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ หรือผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคําตอบ 

2.1.7 ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ไปเอง ซ่ึงกําหนดไว้        

ในประกาศกําหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ และต้องใช้กระดาษคําตอบที่กรมป่าไม้จัดให้โดยเฉพาะ      

หากผู้ใดลงลายมือช่ือและทําตอบในกระดาษคําตอบที่ไม่ใช่ของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
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2.1.8 อนุญาต ให้นําส่ิงของเข้าห้องสอบได้ เฉพาะบัตรประจําตัวประชาชน 

หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน 

หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับข่ี) ซ่ึงมีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือหนังสือ

เดินทาง (passport) ปากกาหมึกน้ําเงิน ดินสอดํา 2B ยางลบ และกระเป๋าเงินใบเล็กเท่านั้น  

2.1.9  ห้ามนําตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด เช่น 

กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสุภาพสตรี ปากกาลบคําผิด เครื่องคํานวณ อุปกรณ์ที่ใช้คํานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ 

เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคล่ือนที่ (มือถือ) วิทยุ

ติดตามตัว วิทยุส่ือสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากนําเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทํา

การทุจริต ทั้งนี้ หากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน และเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากส่ิงของใดๆ 

จากผู้เข้าสอบ 

2.1.10 ให้ยุติการทําตอบ หากพบว่าผู้ใดไม่มีบัตรประจําตัวตามข้อ 2.1.3 

หรือพบว่าผู้ใดมีส่ิงที่ห้ามนําเข้าห้องสอบในระหว่างดําเนินการสอบ หรือผู้ใดนั่งสอบไม่ตรงตามเลขประจําตัวสอบ 

ผู้นั้นจะต้องยุติการทําตอบทันที และจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้เม่ือหมดเวลาทําตอบ รวมท้ังจะไม่

ตรวจให้คะแนนสําหรับบุคคลนั้น 

2.1.11 ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบ

ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทําการทุจริต 

2.1.12 เช่ือฟังและปฏิบัติตามคําส่ัง และคําแนะนําของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่

คุมสอบโดยเคร่งครัด 

2.1.13 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือ

บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่คุมสอบ 

2.1.14 ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 

2.1.15  ถ้ าทํ าข้ อสอบเสร็ จ ก่ อนกํ าหนดเวลาและต้ องการจะส่ ง

กระดาษคําตอบ ให้แจ้งความประสงค์ต่อกรรมการคุมสอบ และนั่งคอยเจ้าหน้าท่ีอยู่ที่โต๊ะเพ่ือรอให้

กรรมการคุมสอบตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดสอบและกระดาษคําตอบให้เรียบร้อยก่อน และผู้

เข้าสอบต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

2.1.16 เมื่อหมดเวลาทําตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบส่ังให้   

หยุดทําตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ         

ได้อนุญาตแล้ว 
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ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบน้ี หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต

อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ และคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันฯ         

อาจพิจารณาให้ออกจากห้องสอบ สถานที่สอบ และงดการตรวจให้คะแนน หรืออาจพิจารณาให้เป็นผู้มี

ลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน 

 

ประกาศ ณ วันที่     25    เมษายน พ.ศ. 2561 

 
 

 

                                    (นายจเรศักด์ิ นันตะวงษ์) 

                                       รองอธิบดีกรมป่าไม้ 

                                                   ประธานกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 

กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.  

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

           

ตําแหน่งและวิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ อาคารสอบ ห้องสอบ จํานวน 
 

- นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

การสอบเพื่อวดัความรู้ความสามารถที่ใช้ 

 เฉพาะตําแหน่ง 

1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน  พ .ศ . 2551 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (คะแนน

เต็ม 50 คะแนน) 

2 . ทดสอบความรู้ เกี่ ยวกับการอนุรัก ษ์

ทรัพ ยากรป่ าไม้ และการป้องกั นรักษาป่ า 

กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้(พระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสวนป่า 

พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ 

พ.ศ. 2545) การวิจัยด้านป่าไม้การส่งเสริม  

การปลูกป่า การจัดการที่ ดินป่าไม้และการ

จัดการป่าชุมชน  

(คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

0001 - 0135 ศูนย์เรียนรวม 3  ชั้น 3 301 135 

0136 - 0270 ศูนย์เรียนรวม 3  ชั้น 3 302 135 

0271 - 0405 ศูนย์เรียนรวม 3  ชั้น 3 303 135 

0406 - 0540 ศูนย์เรียนรวม 3  ชั้น 3 304 135 

0541 - 0675 ศูนย์เรียนรวม 3  ชั้น 4 401 135 

0676 - 0810 ศูนย์เรียนรวม 3  ชั้น 4 402 135 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

หมายเหต ุ

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ปากกาหมึกนํ้าเงิน ดินสอ 2B ยางลบ 

2. ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบหอ้งสอบ ผังทีน่ั่งสอบ ได้ทีบ่อร์ดประชาสัมพันธ์ 

หน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาบางเขน 

3. รถโดยสารประจําทางที่ผ่าน สาย 24 29 39 63 104 107 114 129 134 191 

รถโดยสารประจําทางปรับอากาศที่ผ่าน สาย ปอ.29 ปอ.39 ปอ.69 ปอ.134  

ปอ.522 ปอ.545 


