ประกาศ คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
นักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28
--------------------ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจึงกําหนดวัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้
(ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบข้อเขียน ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
วัน/เวลาสอบ
วิชาที่สอบ
เลขประจําตัวสอบ
สถานทีส่ อบ
สอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
620001– 620460 วิทยาลัยเทคโนโลยี
- คณิตศาสตร์และสถิติ
กรุงเทพ ถนนสุขุมวิท
เวลา 09.00 – 11.00 น.
- ภาษาอังกฤษ
97/1 แขวงบางจาก
เวลา 11.15 – 12.15 น.
- ฟิสิกส์
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
เวลา 13.30 – 15.30 น.
*ที่จอดรถมีจํากัด*
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบปากกาลูกลื่นสีนา้ํ เงินหรือสีดํา
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและมาตรการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
เพื่อให้การดําเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
และมาตรการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา ดังนี้
1. ก่อนเวลาเข้าสอบ (การสอบข้อเขียน)
1.1 ผู้เข้าสอบเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้เรียบร้อยก่อนเข้า
ห้องสอบ ได้แก่ ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงินหรือสีดํา บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่ง
ต้องมีรูป ถ่าย ลายมื อชื่ อ และเลขประจําตั วประชาชน 13 หลัก ระบุ ชัดเจน ไปในวัน สอบ หากไม่ มีบั ตร
ดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการอํานวยการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
1.2 ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายชุดสุภาพ (โดยไม่สวมรองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น กางเกง
ยีนส์ เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด และไม่สวมเสื้อคลุมทับ)
1.3 ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 30 นาที และจะเรียกผู้
เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
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1.4 ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังป้ายประกาศ
หน้าอาคารสอบ และรอเรียกเข้าห้องสอบ
1.5 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการอํานวยการสอบ
1.6 หากไม่พบรายชื่อให้ติดต่อกรรมการอํานวยการสอบ
1.7 หากทําบัตรประชาชนหาย ให้แจ้งกรรมการอํานวยการสอบ เพื่อขอใบอนุญาตเข้า
ห้องสอบ(บัตรแทน)
2. ก่อนเวลาสอบ
2.1 ห้ามนําตํารา หนังสือ เอกสาร หรือกระดาษ และสิ่งพิมพ์ อื่นใด รวมทั้งเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า ผู้ใดนําเข้ามาในห้อง
สอบจะถือว่ามีเจตนากระทําการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สอบในข้อ 1.1
2.2 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่ง
ต้องมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน ต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ มิฉะนั้นจะ
ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.3 ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่นั่งสอบตามหมายเลขประจําตัวสอบของตนเอง ผู้ใดนั่งสอบ
ผิดที่ หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
2.4 ห้ามผู้เข้าสอบทําข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ
2.5 เมื่อผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบและนั่งประจําหมายเลขสอบของตนเอง ให้กรอกข้อมูลลง
ในกระดาษคําตอบให้เรียบร้อย(ชื่อ – นามสกุล หมายเลขประจําตัวสอบ และหมายเลขประจําตัวประชาชน
วิชาที่สอบ วันเวลา สถานที่ )
3. ในเวลาสอบ
3.1 เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการอํานวยการสอบ
3.2 ตรวจสอบจํานวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจน ให้
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทันทีเพื่อเปลี่ยนฉบับใหม่
3.3 ลงลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ
3.4 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบว่า
ผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครสอบ
3.5 ผู้เข้าสอบไปไม่ทันเวลาลงมือสอบหรือเข้าสอบหลังจากลงมือสอบแล้ว 30 นาที จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
3.6 ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ จนกว่าจะหมดเวลาสอบ
3.7 หากผู้เข้าสอบกระทําการทุจริตในการสอบไม่ว่าจะกระทําโดยวิธีใด ถือว่าสอบตก
3.8 ห้ามผู้สอบคัดลอกข้อสอบ หรือนําแบบทดสอบ กระดาษคําตอบออกนอกห้องสอบ
โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการกระทําโดยทุจริต
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3.9 เมื่อหมดเวลาและกรรมการอํานวยการสอบสั่งให้หยุดทําคําตอบต้องหยุดทันที แต่
จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการอํานวยการสอบได้อนุญาตแล้ว
4. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หรือให้ยุติการสอบ
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบนําเอกสารหลักฐานการรับสมัครมายื่นในวันสอบข้อเขียน ดังนี้
1) ใบสมัคร (ฉบับจริง) ที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่
สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (แบบ ปพ.1) โดยต้ องสําเร็จการศึกษาและได้ รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ(15 มิถุนายน 2562) ซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)ไม่ต่ํากว่า 2.50 จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายติดไว้และมี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐาน
การสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันและระบุ
เลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร และนําเอกสารใส่ซองขนาด A4 พร้อมจ่า
หน้าซองโดยระบุชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวสอบ
(ค) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
กรมอุ ตุ นิ ย มวิท ยาจะประกาศรายชื่ อ ผู้ ส อบผ่ า นข้ อ เขี ย นในวั น ที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ ป้ า ยประกาศ ชั้ น 1 อาคาร 50 ปี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา เวปไซต์ ข องกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
https://www.tmd.go.th/announcement/announcement.php?FileID=3 (หน้ า ข่ า วรั บ สมั ค ร) และ
https://tmd.thaijobjob.com
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ว่าที่ร้อยตรี
(ธนะสิทธิ์ เอีย่ มอนันชัย)
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ประธานกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา

