
ประกาศจังหวัดชัยภูม 
เร่ือง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธีสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลาและสถานท่ีในการสอบคดเลือกบุคคล 

เพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล 
ประจ๊ัาสำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีชยภูม 

ตามประกาศจังหวัดชัยภูม ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก 
เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ประจำสำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีชัยภูม ระหว่างวันท่ี 
๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น 

นัดนี้ หมดเขตการรับสมัครคังกล่าวแสัว และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมนัติของผู้สมัคร 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา วิธีการ สถานท่ี และ 
ระเบียบปฏนัตเก่ียวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือก 
รายช่ือผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือก ปรากฏตามนัญชีแนบท้ายประกาศน้ี 

๒. กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานท่ีในการสอบคัดเลือก 
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนดในตารางสอบน้ี 

ตำแหน่ง วันสอบ/เวลาสอบ วิธีการสอบ สถานท่ีสอบ พนักงานสำรวจ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม โดยวิธีการสอบปฏนัต ณ ศูนย์ปฏนัตงานประเมน 
ข้อมูล ๒๕๖๑ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) ราคาท่ีดินรายแปลง 

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. - ความสามารถในการใข้งาน สำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีชัยภูม คอมพวเตอร์ (หลังเก่า) ถ.ศึกษา ตในเมือง 
(Word,Excel,Powerpoint) อ.เมืองชัยภูม จ.ชัยภูม 

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยวิธีการสอบสัมภาษณ ณ ศูนย์ปฏนัตงานประเมน 
(คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ราคาท่ีดินรายแปลง 

- สอบสัมภาษณ์ สำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีชัยภูม บุคลกภาพ การแต่งกาย (หลังเก่า) ถ.ศึกษา ต.ในเมือง 
พ่วงทีวาจา เชาว์ปืญญา อ.เมืองชัยภูม จ.ชัยภูม 
ความสามารถในการตอบคำถาม 

๓. หลกเกณฑ์... 
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rn. หลกเกณฑ์การตดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการลอบคดเลือกจะต้องได้คะแนนในการสอบคัดเลือก ไม่ตรกว่าร้อยละ๖0 

๔. ระเบียบปฏบตเก่ียวกบการสอบคัดเลือก 
๔.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเส้ือ กระโปรง 

หรือกางเกงทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเส้ือ กางเกงทรงสุภาพ โดยสอดชายเส้ือไวในกางเกง 
สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤตตนเป็นสุภาพชน 

๔.๒ เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องทราบวัน เวลา และสถานท่ีสอบในการสอบคัดเลือก 
๔.๓ ต้องนำบัตรประจ0าตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการ 

ออกให้ไปในวันสอบคัดเสือกทุกคร้ัง หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึง กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบอาจพจารณา 
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้ 

๔.๔ การเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบต้องปฏบัต ดงน้ี 
๔.๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณีสื่อสารอเลกทรอนกส์ทุกชนดเข้าไปในห้องสอบ 
๔.๔.๒ ควรไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเร่ิมเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ 

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบแส้ว 
๔.๔,๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัตตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ี 

ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
๔.๔.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 

๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
๔.๔.๕ ผู้เข้าสอบต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ 
๔.๔.๖ เขียนช่ือ - นามสกุล ตำแหน่งท่ีสมัครสอบ เลขประจำตัวสอบเฉพาะในท่ีท่ี 

กำหนดไว้เท่าน้ัน 
๔.๔.๗ เม่ืออยู่ในห้องสอบ ขณะทำข้อสอบต้องไม,พูดหรือคุยคับผู้เข้าสอบคนอ่ืนหรือ 

บุคคลภายนอกและห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบ 
๔.๔.๘ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบท่ีใชในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ 
๔.๔.๙ เมื่อหมดเวลาและกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบให้หยุดทำข้อสอบ 

จะต้องหยุดท้นที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเม่ือกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบอนุญาตแล้วเท่าน้ัน 
๔.๔.๑๐ เม่ือสอบเสรจแล้ว ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
๔.๔.๑๑ ผูใดไม่ปฏบัตตามระเบียบปฏบัตเกี่ยวคับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจรตหรือ 

พยายามทุจรตอาจถูกตัดสิทธในการสอบคัดเลือก 
๔.๔.๑๒ ผูใดไม่มาสอบคัดเลือกภายในกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีคังกล่าว จะลือว่า 

สละสิทธ 
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ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้นทราบว่า การตรวจสอบคุณสมบัติรวมท้ัง 
เง่ือนไขในการสมัคร และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นน้ี จังหวัดชัยภูมได้ตรวจสอบและ 
ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงท่ีผู้สมัครได้ย่ืนและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็น.ผู้ท่ีมีคุณสมบตท่ัวไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมี 
คุณสมบัตทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจาก 
สถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันเปิดรับสมัคร หรือคุณวุฒท่ีย่ืนสมัครมิได้เป็นคุณวุฒตรงตามประกาศรับ 
สมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายน้ันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติต้ังแต่ต้น 

๕. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก การข้ึนบัญชีและการยกเลกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
จังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและการข้ินบัญชีและการยกเลกบัญชี 

ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพบักงานสำรวจข้อมูล ในวันศุกร ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้ กรณีท่ีผู้สอบได้มีคะแนนเท่าคันให้ผู้ท่ีได้ลำคับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็น 
ผู้สอบได้ลำดับที่สูงกว่า และปิดประกาศ ไว้ ณ สำบักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีชัยภูมิ ถนนองคัการบริหารส่วนจังหวัด 
สาย ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หรือตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.treasury.go.th 
หัวข้อ ข้าวรับสมัครงาน 

ประกาศ ณ วันที่ )p พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

cBP#ผภาวรรณ นาจะหมีน) 
เจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราขการแทน 

ธนารักษ์พ้ืนท่ีชัยภูมิ ปฏบัตราชการแทน 
ผวาราชการจังหวัดชัยภมิ 

http://www.treasury.go.th


บัญชีรายชื่อ•ผู้มสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือก 
เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งพนกงานสำรวจข้อมูล 

แนบท้ายประกาศจังหวดชัยภูมิ ลงวนท่ี 1 ปี พฤษภาคม ๒ ๕ ๖ ๑ 

ล0าดบ 

ที่ 
เลขประจำตัวสอบ 

ชื่อ - สกล 
หมายเหตุ 

๑ ๐ ๐ ๑ นางสาวกานตพชชา ประยูรพันธุ 

๒ ๐๐๒ นายปรัชญา คุ้มกุดขมิ้น 
๓ ๐๐๓ นางสาวปวีณา ดำระกอ 

๔ ๐ ๐ ๔ นางสาวโสภา เหลืองวนทา 

๕ ๐ ๐ ๕ นางสาวกมลวรรณ หมีคำ 
๖ ๐ ๐ ๖ นางสาวสิทธณี ฝาชัยภูมิ 
๗ ๐๐๗ นางสาวอนุสา คสังระหัด 
๘ ๐๐๘ นางสาววนดา หาญพยัคฆ์ 

๙ ๐ ๐ ๙ นายกฤษณะ ชัยสิทธ 
๑ ๐ ๐ ๑ ๐ นางสาวคะนึงนจ เจรณหม่ืน 
๑ ๑ ๐ ๑ ๑ นายนฤเบศร ชาลืพรม 
๑๒ ๐๑๒ นางสาวพวงทอง ชนะชัย . 

๑๓ ๐๑๓ นางสาวพรวภา พรหมภักดี 

๑ ๔ ๐ ๑ ๔ นางสาวภัชราพร ชายโนนทัน 
๑๕ ๐ ๑ ๕ นางสาวประพมพรรณ ดีเมืองปึก 
๑ ๖ ๐ ๑ ๖ นางสาววลาวณย ใหม่แกว 
๑๗ ๐๑๗ นางสาวภณ ,ฐดา ตั้งภูมิ 
๑๘ ๐๑๘ นางสาวนัทธมน แดงสกุล 
๑ ๙ ๐ ๑ ๙ นางสาวจุฑามาศ สีดาว 

๒๐ ๐๒๐ นางสาวกุสุมา เทียนสันเทียะ 

๒๑ ๐๒๑ นางสาวฐานกา คำชัย 
๒๒ ๐๒๒ นางสาวขวัญชนก กล่ินพงษา 
๒๓ ๐๒๓ นางสาวภญญาพัชญ์ ศรีษะนาราษฎร 


