


 

 

 

ประกาศกรมปาไม 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  
ของสํานักบริหารกลาง 

................................................ 

 ตามประกาศกรมปาไม ฉบับลงวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง เลื่อนวัน เวลา ในการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ของสํานักบริหารกลาง โดยไดเลื่อนการประเมิน 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ของสํานักบริหารกลาง (สอบขอเขียน) ออกไปจนกวา 
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (COVID – 19) จะคลี่คลายลง นั้น 

  บัดนี้ สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (COVID – 19) 

เริ่ มคลี่ คลายไปในทางท่ีดี ข้ึ น และรั ฐบาลได มีมาตรการผอนปรนใหหน วยงาน/สถาบันการศึกษา 
จัดกิจกรรมตาง ๆ ไดตามความเหมาะสม ดังนั้น กรมปาไม โดยสํานักบริหารกลาง จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ 
เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการประเมิน
ความรูความสามารถ ระเบียบปฏิบั ติ เก่ียวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งท่ี 1 ดังตอไปนี้ 

1. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งท่ี 1 รายละเอียดเอกสารแนบ 1 ทายประกาศนี้ 

2. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั ้ง ที ่ 1  วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ อาคารศูนยประชุม 
ธรรมศาสตร รังสิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต รายละเอียดเอกสารแนบ 2 ทายประกาศนี้ 

  3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ        
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
    3.1 ผูเขารับการประเมินความรูความสามารถ ฯ ตองดําเนินการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด 

จึงขอใหผูเขารับการประเมินความรูความสามารถ ฯ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการปองกัน 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดเอกสารแนบ 3 ทายประกาศนี้  

      3.2 แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม ประพฤติตนเปนสุภาพชน ดังนี้ 
   - สุภาพสตรี สวมเสื้อมีแขน กระโปรงหรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเทาหุมสน 
หรือรัดสน (หามสวมกางเกงขาสั้น รองเทาแตะฟองน้ํา) 
   - สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผาแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทา 
หุมสน (หามสวมกางเกงขาสั้น รองเทาแตะฟองน้ํา)  
 
                                                                                                      3.3 เปนหนาท่ี… 
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  3.3 เปนหนาท่ีของผูสมัครจะตองทราบวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
 3.4 ตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐท่ียังไมหมดอายุ 
ซ่ึงมีรูปถาย และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับข่ี) ซ่ึงมีรูปถายและ 
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (passport) หากไมมีหลักฐานดังกลาวจะไมมีสิทธิเขาสอบ 
 3.5 การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
โดยวิธีการสอบขอเขียน ตองปฏิบัติดังนี้ 
       3.5 .1 อนุญาต ใหนําสิ่งของเขาหองสอบไดเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ดินสอท่ีมีความดําเทากับ ๒ บี 
หรือมากกวา ปากกาหมึกสีดําหรือสีน้ําเงิน ยางลบ (หามใชน้ํายาหรือแถบลบคําผิด) หนากากอนามัยหรือหนากากผา 
และเจลแอลกอฮอลลางมือหรือสเปรยแอลกอฮอลแบบพกพา เทานั้น 
  3.5.2 หามนํา เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณท่ีใช 
คํานวณได อุปกรณอิเล็กทรอนิกส นาฬิกาโทรศัพท (Smart Watch) รวมท้ังเอกสาร ตํารา หนังสือ บันทึก
ขอความ กระเปา หรืออุปกรณอ่ืนใด นอกเหนือจากขอ 3.5.1 เขาหองสอบโดยเด็ดขาด หากพบวาผูใดนําเขา
หองสอบจะถือวาสอเจตนากระทําการทุจริตจะตองถูกยุติการสอบและตองนั่งอยู ในหองสอบนั้น
จนกวาจะหมดเวลาสอบในวิชานั้น และกระดาษคําตอบจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน 
                       3.5.3 ควรไปถึงสถานท่ีประเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขา 
หองสอบไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินแลว และตองเชื่อฟง และ
ปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินโดยเครงครัด 
       3.5.4 ผูเขาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางการประเมิน
ไปแลว 30 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
       3.5.5 ผูมาสอบจะตองเขารับการประเมินตามตําแหนงท่ีสมัคร และตามวัน เวลา         
ท่ีกําหนดในตารางการประเมิน ผูท่ีเขารับการประเมินผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขารับการ
ประเมินในตําแหนงท่ีสมัครอีก 
                    3.5.6 ผูเขารับการประเมินจะตองนั่งประเมินตามท่ีนั่งและหองประเมินท่ีกําหนดให    
ผูใดนั่งผิดท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะไมไดรับคะแนนสําหรับความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น 
                    3.5.7 เขียนชื่อ – นามสกุล ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอบ 
ตําแหนงท่ีสมัครและเลขประจําตัวผูสมัคร เฉพาะในท่ีท่ีกําหนดใหเทานั้น 
       3.5.8 เม่ืออยู ในหองประเมิน ขณะประเมินตองไมพูดหรือติดตอกับผู เขารับ 
การประเมินอ่ืน หรือบุคคลภายนอก และไมออกจากหองประเมินเวนแตจะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแล
ของคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมิน ฯ 
         3.5.9 ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที นับตั้งแตเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบตามตาราง
สอบจะออกจากหองสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ                                                                                           
       3.5.10 หามผู เขาสอบคัดลอกขอสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือนําแบบทดสอบ 
หรือกระดาษคําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด หากผูใดฝาฝนจะถือวากระทําการทุจริตและกระดาษ 
คําตอบจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน และอาจจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
                                                                                                   3.5.11 เม่ือหมดเวลา… 
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ตําแหนงเจาพนักงานประชาสัมพันธ
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

1 01130001 นาย กรวุฒิ ทองแดง

2 01130002 นางสาว ภัชธีญา พันธุประดิษฐ

3 01130003 นาย ธีรวุฒิ ขวัญใน

4 01130004 นางสาว สุพัทธา ตามสมัคร

5 01130005 นาย ภูวนนท กร่ํานอย

6 01130006 นาย วรากร ยอดพรมทอง

7 01130007 นาย สุจินต บุญทัน

8 01130008 นาย อนนท เทศอาเส็น

9 01130009 นาย วารินทร เงินลาด

10 01130010 นาย กฤษดา มามงคล

11 01130011 นาย พฤทธิ์ เอกนุม

12 01130012 นาย กฤษณะ จีระบุตร

13 01130013 นาย อานนท หรั่งวิลัย

14 01130014 นาย ชานนท โคกดอน

15 01130015 นาย อัครพล ประจําชาติ

16 01130016 นางสาว ทิวากร เกตุผักแวน

17 01130017 นาย กฤษฎา จินดาปลูก

18 01130018 นาย ณัชพล เพ็งพันธ

19 01130019 นาย คณัสนันท สมรฤทธิ์

20 01130020 นางสาว วรลักษม โพธิ์รุง

21 01130021 นาย ปฐมพร เปยมสวัสดิ์

22 01130022 นาย ภูมิภัทร อาจสาลี

23 01130023 นาย ภาสกร สวัสดิรักษา

24 01130024 นางสาว จตุรพร อวมรอด

25 01130025 นาย กิตติวินท คงรวย

26 01130026 นาย ธนดล บุญญานุสนธิ์

ชื่อ - สกุล

เอกสารแนบ 1

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักบริหารกลาง
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เอกสารแนบ 1

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักบริหารกลาง

ตําแหนงเจาพนักงานคอมพิวเตอร
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

1 01140001 นาย ธีระยุทธ ไชยโส

2 01140002 นางสาว สุธาทิพย สุหงษา

3 01140003 นาย อลงกต พฤกษชาติ

4 01140004 นาย ปรัชญา นิจผล

5 01140005 นางสาว กิตติยา ไพรสุวรรณ

6 01140006 นาย ปฏิภาณ  บรรทัด จันทร 
7 01140007 นาย ศิวกร แตะกระโทก

8 01140008 นาย จีระพันธ เจียรสถิตย

9 01140009 นาย ประกาศิต พอคา

10 01140010 นาย ธนาธิป ชอบบัว

11 01140011 นางสาว กนกพิชญ กานิล

12 01140012 นางสาว กานพลู ทองเลี่ยม

13 01140013 นางสาว อภิญญา สุขมอย

14 01140014 นางสาว ฉัตรมณี เกษร

15 01140015 นาย สุบิน นันทรัตน

16 01140016 นางสาว กัญญารัตน มีสุข

17 01140017 นาย สุภวัตน บุญเผือก

18 01140018 นาย ทศพจน บัวบาลบุตร

19 01140019 นางสาว ภัทธกาญจน เลิศปรีชา

20 01140020 นาย โสฬส เอี่ยมเหมือน

21 01140021 นางสาว สุธาสินี ดอชนะ

22 01140022 นาย ณัฐดนัย ใจยงค

23 01140023 นาย ธนาวัฒน เสนเพ็ง

24 01140024 นาย มีนา ปากดี

25 01140025 นางสาว อรจิรา เยาวละออง

26 01140026 นางสาว นิธินันท วิชัยจรัสศรี

27 01140027 นาย ฤทธิชัย ภูศรี

28 01140028 นางสาว กมลวรรณ สังขสงค

29 01140029 นาย ธนกฤต แกวสลับนิล

ชื่อ - สกุล
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เอกสารแนบ 1

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักบริหารกลาง

ตําแหนงเจาพนักงานคอมพิวเตอร
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

30 01140030 นาย ณชัย วรพงศ

31 01140031 นางสาว จิราพัชร ยังแปน

32 01140032 นางสาว จิราภัทร บุณณะ

33 01140033 นางสาว กัญญารัตน บุปผาเฮา

34 01140034 นางสาว วิลาวัณย ริมแจง

35 01140035 นาย สมศักดิ์ ศรีสมบัติ

36 01140036 นาย ศุภชัย สมณา

37 01140037 นาย สุพัฒ ปญญาจันทร

38 01140038 นาย สุรชัย จันทมนตรี

39 01140039 นาย นครินทร ณศฤงคราญ

40 01140040 นาย ธนากร อภิบาลศรี

41 01140041 นาย ธนชัย พานพุฒ

42 01140042 นางสาว สุกัญญา สมนึก

43 01140043 นาย วัฒนกร ยิ้มบางออ

44 01140044 นางสาว ปทมา บรรทมจิต

45 01140045 นาย ทศพร ตกพันธ

46 01140046 วาที่รอยตรี อนุสิทธิ์ บิลังโหลด

47 01140047 นางสาว นูรมา ราหมาน

48 01140048 นาย ธนากร แตมเขียน

49 01140049 นางสาว ญาณินท เงาพระฉาย

50 01140050 วาที่รอยตรี พิภัสสร ลาแกว

51 01140051 นาย อาทิตย ทองมูล

52 01140052 นาย ณัฐดนัย ปนแกว

53 01140053 นาย ปรเมศวร ศรนารายณ

54 01140054 นาย พันธกานต พึ่งกุศล

55 01140055 นางสาว อริสรา สัตยซื่อ

56 01140056 นางสาว วรัญญา นอยบุญญะ

57 01140057 นาย วิบูลย หอมดอก

58 01140058 นาย ปฏิพัทธ มหัทธนาลัย

ชื่อ - สกุล



-4-

เอกสารแนบ 1

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ของสํานักบริหารกลาง

ตําแหนงเจาพนักงานคอมพิวเตอร
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

59 01140059 นางสาว วีรนันท พงศวราพัทธ

60 01140060 นางสาว ศิริรัตน บุญตันจีน

61 01140061 นาย ฤทธิรงค สวนศรี

62 01140062 นางสาว วิภาดา เพียรเปนนิตย

63 01140063 นาย วราเมธ เกงแกว

64 01140064 นาย อภิสิทธิ์ ชัยเจริญ

65 01140065 นาย พศวัต ถาทะวงษ

66 01140066 นาย วรนาถ ธานี

67 01140067 นาย ฐาปกรณ มิ่งบุญ

68 01140068 นาย สุภวัฒน เกื้อหนุน

69 01140069 นางสาว ปภารินทร แสงสุวรรณ

70 01140070 นาย กลวัชร ชัยลุน

71 01140071 นาย กฤษณะพงศ ขยายแยม

72 01140072 นาย มนตรี เเกวศรี

73 01140073 นาย ปรัชญาวัต ไกรกลิ่น

74 01140074 นาย อรรถพล บุญแกว

75 01140075 นาย สุวิชช เกียรติพันธ

76 01140076 วาที่รอยตรี ธิวัฒน บุญสง

77 01140077 นาย วโรตม วงศเทียมจันทร

78 01140078 นาย สงกรานต ยางสูง

79 01140079 นาย ทรงพล อาจเอี่ยม

80 01140080 นางสาว พัชราภรณ ศรีคต

81 01140081 นางสาว จิตรา พานทอง

82 01140082 นาย อภิสิทธ พลายละหาร

83 01140083 นาย อานัน โสภาพ

84 01140084 นางสาว อาทิวราห นิยม

85 01140085 นางสาว ธารินี วิสุทธิ

86 01140086 นางสาว ปุณยวีร จินดาพันธ

ชื่อ - สกุล







 

 

 

 

 



1. มีจุดคัดกรองผู้เข้าสอบก่อนเข้าพ้ืนที่ทุกครั้ง กรณีพบผู้มีอุณหภูมิ
ร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ 
ไอ จาม โดยบุคลากรด้านสาธารณสุขของ มหาวิทยาลัย (เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)  
2. มีการลงทะเบียนผู้เข้าสอบทุกรายผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 
3. ก าหนดจุดหรือเส้นทางเข้า-ออก อย่างชัดเจน  
4. กรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมใส่หน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างปฏิบัติงาน  
5. มีจุดบริการอ่างล้างมือด้วยน้ าสะอาดและสบู่เหลว หรือเจล
แอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาด  



6. จ ากัดจ านวนความแออัดผู้เข้าสอบ และกรรมการไม่ให้เกิน 3 
ตารางเมตร/คน (พื้นที่ศูนย์ ประชุม 19,200 ตารางเมตร)  
7. มีการเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าสอบ 2 เมตร  
8. พื้นที่รอเข้าสอบและพื้นที่รอคิว และให้นั่งหรือยืนห่างกันอย่าง
น้อย 1 เมตร มีสัญลักษณ์ ชัดเจน และจัดระเบียบต่าง ๆ ก่อนเข้า
และออกจากสถานที่  
9. จัดให้มีห้องสุขาที่สะอาดเพียงพอ และท าความสะอาดทุก 2 
ชั่วโมง  
10. ท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ที่
ให้บริการรวมทั้งจุดสัมผัสต่าง ๆ อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ราวบันได ลูกบิด
ประตูตู้ล็อกเกอร์ฝากของ และบริเวณลิฟต์ก่อนและหลังการสอบ
ทุกครั้ง 
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