
 

 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ 

ก าหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ในต าแหน่งนายช่างส ารวจ 
........................................................... 

ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งนายช่างส ารวจ ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2563 และประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นั้น 

 บัดนี้ ได้หมดเขตการรับสมัครและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมก าหนดวัน เวลา 
วิธีการและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้    

 ๑. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
                         รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ปรากฏตาม
บัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๒. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ  
      ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลาและสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

วัน เดือน ปี เวลา หลักเกณฑ์และวิธีสอบแข่งขัน 
สถานที่ในการ

ประเมินสมรรถนะ 
16 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.00 น. - 
11.30 น. 

สอบข้อเขียน 
ความรู้ ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
1. ความรู้เกี่ยวกับงานส ารวจและรังวัด ได้แก่ 
งานวงรอบชนิดต่าง ๆ การวัดมุมและปรับแก้มุม
การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั้นหรือเกณฑ์
ของงานวงรอบและการท าแผนที่รายละเอียด 
2. ความรู้เกี่ยวกับการค านวณและเขียนแผนที่ 
เป็นการค านวณพ้ืนที่จากค่าพิกัด โดยวิธีกัดฉาก
หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศจากข้อมูลส ารวจ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดทางดาราศาสตร์ 
และการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียม
เบื้องต้น 
4. ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ได้แก่ 
การค านวณมาตราส่วนบนภาพถ่ายทางอากาศ    
ในงานแผนที่ หลักการแปรภาพถ่ายทางอากาศ 
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ 

ห้องประชุม
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่เพชรบูรณ์     
(ชั้น 2) 
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วัน เดือน ปี เวลา หลักเกณฑ์และวิธีสอบแข่งขัน 
สถานที่ในการ

ประเมินสมรรถนะ 
16 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 

13.00 น. -
16.30 น. 

สอบสัมภาษณ์ 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
           โดยจะประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้     
ที่อาจใช้เป็นประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิก เป็นต้น 

ห้องประชุม
ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่เพชรบูรณ์     
(ชั้น 2) 

 

 3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
         3.1 ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ  สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง 
สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
                      3.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่และห้องสอบ และจะต้อง
เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ ที่ก าหนดไว้ 
                      3.๓ ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที และจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่  
                      3.๔ ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่เพชรบูรณ์ออกให้พร้อมกับ
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืนที่ทางราชการออกให้ ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตน
ในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

  4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ                 
     จังหวัดเพชรบูรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งนายช่างส ารวจ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่เพชรบูรณ์ เลขที่ 
329/17 ถนนรัฐวัฒนา ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเว็บไซต์ส านักงานธนา
รักษ์พ้ืนที่เพชรบูรณ์ www.treasury.go.th/pv_phetchabun   

  ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. ๒๕63 
                          
 
 
                                                                 (นายวิสาล  ทาจวง) 
                                                        ผู้อ านวยการสูง รักษาราชการแทน 
                                                               ธนารักษ์พ้ืนที่เพชรบูรณ์  
              ประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

 
 



ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ในต าแหน่งนายช่างส ารวจ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

001 นายวรุฒ ปลื้มทรัพย์  
002 นายวิสุทธิศักดิ์ชัย ศรีมลยา  
003 นายณัฐพล เกตุเทียน  
004 นายจตุพงศ์ สังกา  
005 นายสุเมธ ทัดช่อม่วง  
006 นายธีรยุทธ ถิ่นเครือจีน  
007 นางสาวกมลวรรณ สุขประเสริฐ  
008 นายอภิธร ยอดค า  
009 นายสราวุธ วัฒนา  
010 นายชาญณรงค์ เพ็ชรรัตน์  
011 นายเฉลิมพร จูมพิลา  
012 นายนฤพนธ์ เชี่ยวชาญ  
013 นายยุทธพงษ์ เรืองโภคา  
014 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วนคร  
015 นายเอกสิทธิ์ คุ้ยต่วน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


