
(สําเนา) 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 
เร่ือง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี 

ในการประเมนิสมรรถนะ เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
_______________ 

 
  ตามที่ได้มีประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตําแหน่งนักธรณีวิทยา และวิศวกร 
โดยรับสมัครต้ังแต่วันท่ี ๒๐-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ น้ัน 

  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปน้ี 

 
  ก) รายช่ือผูม้สิีทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

    ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 
    

ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้ 
 
๑.  ตําแหน่งนกัธรณีวิทยา 
 

วัน เวลาและสถานท่ี 
ในการประเมนิสมรรถนะ 

สมรรถนะและวิธีการประเมิน เลขประจําตัวสอบ  
ของผู้สมัคร 

วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

ห้อง ๘๐๔ และ ๙๐๔ 
ณ อาคารวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) 

 
 

๑. ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน่ง 
    ความรู้ด้านธรณีวิทยา 
(๑๐๐ คะแนน) 
ประเมินโดยการสอบข้อเขียน 
(อัตนัย) 
๒. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
(๓๐ คะแนน) 
ประเมินโดยการสอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 

๑. นักธรณีวิทยา  
    ๑.๑ ๑๐๐๐๑ – ๑๐๐๕๐ 
          (ห้อง ๘๐๔) 
    ๑.๒ ๑๐๐๕๑ – ๑๐๐๗๘ 
          (ห้อง ๙๐๔) 
 

 
 
 



 ๒

๒.  ตําแหน่งวิศวกร 
 

วัน เวลาและสถานท่ี 
ในการประเมนิสมรรถนะ 

สมรรถนะและวิธีการประเมิน เลขประจําตัวสอบ  
ของผู้สมัคร 

วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

ห้อง ๙๐๔ 
ณ อาคารวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) 

 
 

๑. ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน่ง 
    ความรู้ด้านวิศวกรรม 
(๑๐๐ คะแนน) 
ประเมินโดยการสอบข้อเขียน 
(อัตนัยและปรนัย) 
๒. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
(๓๐ คะแนน) 
ประเมินโดยการสอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 

๑. วิศวกร 
    (๒๐๐๐๑ – ๒๐๐๑๓) 
 

 
ค) เกณฑ์การตัดสิน 

             ๑.  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละสมรรถนะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐   
        ๒. ผู ้ที ่จะถือว่าเป็นผู ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๓. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลําดับจากผู้ได้
คะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สูงลงมาตามลําดับ กรณีท่ีได้
คะแนนเท่ากันให้เรียงลําดับผู้ได้คะแนนสมรรถนะความรู้มากกว่าอยู่ในลําดับท่ีดีกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้
ท่ีได้คะแนนสมรรถนะความสามารถหรือทักษะมากกว่าอยู่ในลําดับท่ีดีกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้ท่ีได้
คะแนนสมรรถนะคุณลักษณะมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้ได้เลขประจําตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีดีกว่า โดยพิจารณาจาก วันท่ีรับสมัครเป็นสําคัญ 

๔.  มีคุณสมบัติท่ัวไป หรือคุณสมบัติฉพาะตําแหน่งตรงตามท่ีกรมเช้ือเพลิง 
ธรรมชาติ ประกาศรับสมัคร ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และแม้ว่าผู้ผ่านการเลือกสรรได้แล้วก็ตาม 
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครที่กําหนดไว้ ก็จะถือว่าผู้สมัครรายน้ันเป็นผู้ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินในคร้ังน้ีเช่นกัน 

   จ)  ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
       ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ 
กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
       ๒. เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานท่ีสอบในการประเมิน
สมรรถนะ 
 
 



 ๓ 

 
       ๓. ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่
ทางราชการออกให้ท่ีมีภาพถ่ายไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 
       ๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และ
สอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๔.๑  ห้ามนําตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเข้าไปในห้องสอบ ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้สอบ 
    ๔.๒  ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะ
เข้าห้องสอบได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบแล้ว 
    ๔.๓  ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 

๔.๔  ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดให้
เท่าน้ัน 
    ๔.๕  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตาราง
สอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
    ๔.๖  ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตําแหน่งท่ีสมัคร 
และตามวัน เวลาท่ีกําหนดในตารางสอบ ผู้ท่ีเข้าสอบผิดตําแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบใน
ตําแหน่งท่ีสมัครอีก 
    ๔.๗  ผู้เข้าสอบจะต้องน่ังสอบตามที่น่ังสอบและห้องสอบท่ีกําหนดให้ ผู้ใด
นั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสําหรับสมรรถนะน้ัน 
    ๔.๘  เขียนช่ือ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหน่งที่สมัครสอบและเลข
ประจําตัวสอบเฉพาะในที่ท่ีกําหนดเท่านั้น 
    ๔.๙  เม่ืออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าท่ีคุมการสอบ 
    ๔.๑๐ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับต้ังแต่เวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางสอบ 
จะออกจากห้องสอบไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน 
    ๔.๑๑ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป เม่ือส่งคําตอบ
แล้ว ต้องได้รับอนุญาตจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
    ๔.๑๒ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบท่ีใช้ในการสอบจะนําออกจากห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบอนุญาตเท่าน้ัน 
    ๔.๑๓ เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
ให้หยุดทําคําตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเม่ือคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการ
สอบได้อนุญาตแล้ว 
    ๔.๑๔ เม่ือสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ 
ผู้ท่ียังไม่ได้เข้าห้องสอบ และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ท่ียังสอบอยู่ 
    ๔.๑๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ 
หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
 



 ๔

 
    ๔.๑๖ ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ
และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งน้ี  

ฉ. กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 
สมรรถนะโดยวิธ ีการสอบสัมภาษณ์ และกําหนดวัน เวลา สถานที ่ ในวันที ่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 
ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือทาง www.dmf.go.th 

 
                                                  ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๓     ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
                                                                             วีระศักด์ิ  พ่ึงรัศมี 
                                                                          (นายวีระศักด์ิ  พ่ึงรัศมี) 

                                     ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหา 
                                     และเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕

หน่วยที ่๑  นกัธรณีวิทยา จํานวน ๗๘ ราย 
 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สมัคร ช่ือ - สกุล 
๑ ๑๐๐๐๑ นายภูวดิษฐ์  ปัญญาคม 
๒ ๑๐๐๐๒ นางสาวชลนิภา  ฝากเซียงซา 
๓ ๑๐๐๐๓ นางสาวกิตติมา  สุขใส 
๔ ๑๐๐๐๔ นางสาวรัตนาภรณ์  สุภาวิชัย 
๕ ๑๐๐๐๕ นางสาวจินตนาพร  ใบสันเทียะ 
๖ ๑๐๐๐๖ นางสาวมาสลอง  เงินทอง 
๗ ๑๐๐๐๗ นางสาวพรนิภา  ศิลปศร    
๘ ๑๐๐๐๘ นางสาวภาณุมาศ  กุลบุตร 
๙ ๑๐๐๐๙ นายพีระวัฒน์  คงอุไร 
๑๐ ๑๐๐๑๐ นางสาวพิณณลิณย์  พิมสวรรค์ 
๑๑ ๑๐๐๑๑ นางสาววราภรณ์  บุญเพชร 
๑๒ ๑๐๐๑๒ นางสาวพลอยไพลิน  เอียดเสน 
๑๓ ๑๐๐๑๓ นายธีระชัย  หน่อคําบุตร 
๑๔ ๑๐๐๑๔ นายนนทวัฒน์  แร่ทอง 
๑๕ ๑๐๐๑๕ นางสาวอาทิตยา  สุวคันธกุล 
๑๖ ๑๐๐๑๖ นางสาวหทัยพรรณ  จันทร์ตุ้ย 
๑๗ ๑๐๐๑๗ นางสาววิภาวัน  ศรีวิไชย 
๑๘ ๑๐๐๑๘ นางสาวหทัยกานต์  กิจพานิช 
๑๙ ๑๐๐๑๙ นางสาวนภัค  ศีติสาร 
๒๐ ๑๐๐๒๐ นางสาวมัลลิกา  อินทไชย 
๒๑ ๑๐๐๒๑ นางสาวบุศรา  ยาฉาย 
๒๒ ๑๐๐๒๒ นางสาวจุฑามาศ  จันแปงเงิน 
๒๓ ๑๐๐๒๓ นางสาวแพรวพรรณ  คิดอ่าน 
๒๔ ๑๐๐๒๔ นางสาวปวีณา  แก้วมณ ี
๒๕ ๑๐๐๒๕ นายปรัชญ์  ผิวหอม 
๒๖ ๑๐๐๒๖ นางสาววัชราภรณ์  วิเศษปา 
๒๗ ๑๐๐๒๗ นางสาวอมรรัตน์  วิชัยมูล 
๒๘ ๑๐๐๒๘ นางสาวพันธ์ุสิรินธร์  พรหมนิติพันธ์ุ 
๒๙ ๑๐๐๒๙ นางสาวชมพูนุท  แสวงผล 
๓๐ ๑๐๐๓๐ นางสาววาศิณี  โลไธสง 
๓๑ ๑๐๐๓๑ นางสาวอคิราภ์  พวงก่ิงแก้ว 
๓๒ ๑๐๐๓๒ นางสาวกนกรัตน์  ขานสันเทียะ 
๓๓ ๑๐๐๓๓ นางสาวอัจฉรา  โพธิสม 
๓๔ ๑๐๐๓๔ นางสาวณัฐพร  โอนอ่อน 
๓๕ ๑๐๐๓๕ นางสาววรรณิกา  ตรึกตราครบุรี 
๓๖ ๑๐๐๓๖ นางสาวดาริกา  ฆารสะอาด 
๓๗ ๑๐๐๓๗ นางสาวกิตติยา  เลิศลํ้า 
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๓๘ ๑๐๐๓๘ นางสาวนฤมล  สุภารักษ์ 
๓๙ ๑๐๐๓๙ นางสาวสุชาดา  ทองเงิน 
๔๐ ๑๐๐๔๐ นางสาววานิกา  ทะวาภพ 
๔๑ ๑๐๐๔๑ นายวัชรพงษ์  แววงาม 
๔๒ ๑๐๐๔๒ นายประณต  รัตนา 
๔๓ ๑๐๐๔๓ นางสาวพรรณพัสตร์  ศักด์ิเจริญ 
๔๔ ๑๐๐๔๔ นางสาวกรรณิการ์  เช้ือชมสุข 
๔๕ ๑๐๐๔๕ นางสาวกนกวรรณ  ทับกุล 
๔๖ ๑๐๐๔๖ นางสาวสุจิตร  ยมนา 
๔๗ ๑๐๐๔๗ นางสาวภัทราภรณ์  เรือนอินทร์ 
๔๘ ๑๐๐๔๘ นางสาวดารุณี  ธรรมบุญ 
๔๙ ๑๐๐๔๙ นางสาววรรณวิภา  ศรีวิรัตน์ 
๕๐ ๑๐๐๕๐ นางสาวธิดารัตน์  สิมาแก้ว 
๕๑ ๑๐๐๕๑ นางสาวศุภลกัษณ์  มุ่งดี 
๕๒ ๑๐๐๕๒ นางสาวศุภษร  เหลืองสุวรรณ 
๕๓ ๑๐๐๕๓ นางสาวภาวิณี  ไม้หอม 
๕๔ ๑๐๐๕๔ นางสาวพรพิมล  อัวคนซ่ือ 
๕๕ ๑๐๐๕๕ นางสาววราพร  พรหมสุวรรณ์ 
๕๖ ๑๐๐๕๖ นายพชพล  คําภีระ 
๕๗ ๑๐๐๕๗ นางสาวพิมพ์ชนก  วงค์ไชย 
๕๘ ๑๐๐๕๘ นางสาวฉัตรแก้ว  เพ็ญศิริ 
๕๙ ๑๐๐๕๙ นายปรัชญา  อินตาพรม 
๖๐ ๑๐๐๖๐ นายวรนิพิฐ  คงสอน 
๖๑ ๑๐๐๖๑ นางสาววิภาวี  เขียมสันเทียะ 
๖๒ ๑๐๐๖๒ นายพสุธา  มานพศิลป์ 
๖๓ ๑๐๐๖๓ นางสาวจิราพร  เน่ืองไชยศ 
๖๔ ๑๐๐๖๔ นางสาวสร้อยมลิวรรณ  แดงคํา 
๖๕ ๑๐๐๖๕ นางสาวยุภาวดี  เวชสาร 
๖๖ ๑๐๐๖๖ นางสาววารีรัตน์  เสาสําราญ 
๖๗ ๑๐๐๖๗ นางสาวญาภินี  รูปงาม 
๖๘ ๑๐๐๖๘ นางสาวพนิดา  เหมือนจิตร์ 
๖๙ ๑๐๐๖๙ นายสุธาศิน  เจียมจิตร 
๗๐ ๑๐๐๗๐ นางสาวน่านนที  ทองปัญจา 
๗๑ ๑๐๐๗๑ นายสารัช  เจ๊ะสะตํา 
๗๒ ๑๐๐๗๒ นางสาวพัชรภรณ์  ราชวงษา 
๗๓ ๑๐๐๗๓ นางสาววีรัชญาณ์  หันสัง 
๗๔ ๑๐๐๗๔ นายปิยพันธ์  ชายะพันธ์ุ 
๗๕ ๑๐๐๗๕ นางสาวจารุวรรณ  นาชิน 
๗๖ ๑๐๐๗๖ นางสาวทัศน์วรรณ  ทัศนโพธ์ิ 



 ๗ 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สมัคร ช่ือ - สกุล 
๗๗ ๑๐๐๗๗ นางสาวจุฑามาศ  แดงสันเทียะ 
๗๘ ๑๐๐๗๘ นางสาวนลินี  โกษาแสง 

 
 
หน่วยที ่๒  วิศวกร  จํานวน  ๑๓ ราย 
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๑ ๒๐๐๐๑ นางสาวพิมพิศา  จูห้อง 
๒ ๒๐๐๐๒ นายวัชรินทร์  วงศ์ประไพโรจน์ 
๓ ๒๐๐๐๓ นายพิชิตชัย  พงษ์ธรรม 
๔ ๒๐๐๐๔ นางสาววาจิณี  หนูสม 
๕ ๒๐๐๐๕ นายศุภชัย  เพชรจํารัส 
๖ ๒๐๐๐๖ นายภัทรพงศ์  ปันต๊ะ 
๗ ๒๐๐๐๗ นายวิศรุต  อุ่นวัฒนะ 
๘ ๒๐๐๐๘ นางสาวสุนทรี  ทวีทรัพย์ไพบูลย์ 
๙ ๒๐๐๐๙ นายณัฐพล  สังขะมณี 
๑๐ ๒๐๐๑๐ นายจักรพันธ์ุ  เพ็ชรขํา 
๑๑ ๒๐๐๑๑ นายณัฏฐพงษ์  ปานการะเกตุ 
๑๒ ๒๐๐๑๒ นางสาวจิตนันท์  กาวิละนันท์ 
๑๓ ๒๐๐๑๓ นายชนะพล  นิลเหลือง 

 
 


