
 
 
 

 
 

ประกาศกรมชลประทาน 

 เรื่อง ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ 
 และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 
 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 ของประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม  2560 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จึงก าหนดวัน เวลา 
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ก ำหนดวัน เวลำและสถำนที่สอบ 

 1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน  
ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ส าหรับวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง 

 2. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ตามวัน 
เวลาและสถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

 (ข) ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 

      1. การสอบแข่งขันจะใช้วิธีสอบข้อเขียนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ 
และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด 

  2. ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

   2.1 แต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อย 

    ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายเข้าห้องสอบโดยสวมเสื้อยืดคอกลม หรือคอวี สีขาวล้วน 
หรือ สีด าล้วน แขนสั้นไม่มีกระเป๋า ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีกระดุม ไม่มีโบว์ ไม่มีเครื่องประดับตกแต่งบน
เสื้อ ไม่เย็บระบายเป็นชั้นๆ และสวมกางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า เท่านั้น ยกเว้นสุภาพสตรีที่นับถือ
ศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อยืดแขนยาว สีขาว หรือด า และใส่ผ้าคลุม (ฮิญาบ) สีขาวหรือด า ไม่มีลวดลาย 
โดยใช้เข็มกลัดที่ไม่มีเครื่องประดับติดไว้ด้านหลัง  และสุภาพสตรีมีครรภ์อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้อง สีขาวหรือ
สีด า  ไม่มีลวดลาย  ไม่มีปก  ไม่มีกระเป๋า  ไม่มีกระดุม  ไม่มีโบว์  ไม่มีเครื่องประดับตกแต่งบนชุด ไม่เย็บ
ระบายเป็นชั้นๆ  

    ทั้งนี้  ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบสวมรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อคลุม 
เสื้อสูท และเครื่องประดับทุกชนิด เช่น นาฬิกา ต่างหูขนาดใหญ่ สร้อยคอ เข้ำห้องสอบ    

    ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังค าแนะน าและปฏิบัติตามค าสั ่งของกรรมการคุมสอบ
อย่างเคร่งครัด  

ทั้งนี้... 
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   2.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้อง 
เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ 

   2.3 ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน
เท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ไปในวันสอบ หำกไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่ำวแสดงตนในกำรเข้ำสอบ 
กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ 

   2.4 การสอบข้อเขียน 
    2.4.1 ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะ      
เข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว  ทั้งนี้ จะเรียกผู้สมัครเข้าห้องสอบ
ก่อนเวลาประมาณ 15 นาที เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ และอนุญาตให้น าอุปกรณ์ที่ต้องใช้        
ในการสอบเข้าสอบตามที่ระบุไว้ท้ายประกาศนี้เท่านั้น ส่วนกระดาษค าตอบจะต้องใช้กระดาษค าตอบ            
ที่กรมชลประทานจัดให้โดยเฉพาะ  
    2.4.2 ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจำกที่ได้เริ่มสอบแล้ว 30 นำที        
จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ 
    2.4.3 ผู้สมัครสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบ   
ที่กรมชลประทานก าหนดให้ในตารางสอบ ผู้ ใดนั่งสอบผิดที่  หรื อผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ
กระดาษค าตอบ 
    2.4.4 ผู้สมัครสอบจะต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศ   
ไว้ในตารางสอบไปเอง นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีกรมชลประทานจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
    2.4.5 ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุ อุปกรณ์ อ่ืน ๆ เช่น   
กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณทุกชนิด  
หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตำมตัว วิทยุสื่อสำร 
นำฬิกำ เป็นต้น เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด หากน าเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต 
    2.4.6 เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
    2.4.7 ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลำท ำตอบ 
    2.4.8 ให้เขียนเลขประจ าตัวสอบเฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
    2.4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ 
    2.4.10 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
    2.4.11 ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
    2.4.12 เมื่อหมดเวลาท าตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่ง    
ให้หยุดท าตอบจะต้องหยุดทันที หัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะมารับแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 
ณ ที่นั่งสอบและผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 

 
 

2.4.11 ห้ามผู้เข้า… 





วัน  เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจ าตวัสอบ สถานทีส่อบ อุปกรณท์ีใ่ชใ้นการสอบ

 วันอาทติย์ที ่23 กรกฎาคม 2560
 เวลา  09.00  -  12.00  น.

 การสอบแขง่ขนัเพ่ือวัดความรู้
 ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะต าแหน่ง  

 -  ต ำแหนง่วิศวกรชลประทำนปฏบิติักำร 1016020001 - 1016020103  โรงเรียนชลประทำนวิทยำ  -  ดินสอที่มีควำมด ำ
     ถนนติวำนนท์  ต ำบลบำงตลำด   เท่ำกับ 2B หรือมำกกว่ำ
 -  ต ำแหนง่นกัวิชำกำรเงินและบญัชีปฏบิติักำร 1026020001 - 1026020124  อ ำเภอปำกเกร็ด  จังหวัดนนทบรีุ  -  ยำงลบ

 -  ปำกกำ
 -  ต ำแหนง่นำยช่ำงชลประทำนปฏบิติังำน (ด้ำนก่อสร้ำง) 1036020001 - 1036020127  -  ที่ลบค ำผิด

 -  ต ำแหนง่นำยช่ำงโยธำปฏบิติังำน 1046020001 - 1046020044

 -  ต ำแหนง่นำยช่ำงส ำรวจปฏบิติังำน 1056020001 - 1056020003

 -  ต ำแหนง่นำยช่ำงเคร่ืองกลปฏบิติังำน 1066020001 - 1066020112

 -  ต ำแหนง่นำยช่ำงศิลปป์ฏบิติังำน 1076020001 - 1076020006

 -  ต ำแหนง่เจ้ำพนกังำนอุทกวิทยำปฏบิติังำน 1086020001 - 1086020022

 -  ต ำแหนง่นกัอุทกวิทยำปฏบิติักำร 1096020001 - 1096020126

ก าหนดวัน เวลา และสถานทีส่อบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บคุคลเขา้รับราชการในกรมชลประทาน
แนบทา้ยประกาศกรมชลประทาน  ลงวันที ่           มถุินายน  พ.ศ.  2560








