
 
 
 

 

ประกาศกรมทางหลวงชนบท 
เร่ือง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ 1  

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 
และกำหนดวัน เวลา และสถานทีใ่นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และนายช่างโยธา 
----------------------------- 

ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทท่ี 8 (นครสวรรค์) ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และ 
นายช่างโยธา โดยได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 
2563 ณ อาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ไปแล้ว นั้น 

  กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทท่ี 8 (นครสวรรค์) จึงขอประกาศรายช่ือ 
ผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ ท่ีกำหนดในข้อ 6 เกณฑ์การ
ตัดสินแห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 

                    ท้ังนี้ ขอให้ผู้มีรายช่ือตามบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทท่ี 8 
(นครสวรรค์) ท่ีต้ัง 99/5 หมู่ 8 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
โดยให้มาลงทะเบียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้ังแต่เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน 
ทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและ 
ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งนี้ โดยให้นำหลักฐานและเอกสารมาแสดงในวันประเมินฯ ดังนี้ 
  1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่ งปรากฏเลขประจำตัว 
                         ประชาชน 13 หลักชัดเจน 
                     2. บัตรประจำตัวผู้สมัครพนักงานราชการท่ัวไป 

กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลังฐานการสมัครสอบซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือ 
มีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมทางหลวงชนบท 
โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ 
มาต้ังแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและจัดจ้างหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ท้ังส้ิน 

ระเบียบเก่ียวกับการเข้าสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ 2 
(สอบสัมภาษณ์) ให้ผูเ้ข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี ้
  1. แต่งกายให้ สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเส้ือ กระโปรง 
                         รองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเส้ือมีปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเส้ือไว้ ในกางเกง 
                         สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์) 
 

2. เป็นหน้าท่ี… 
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