ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง รายซื่อผู้สมัครสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเสือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ดำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
ตามที่ไ ด้ม ีป ระกาศสำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร ลงวันที่ ๓๐ มิถ ุน ายน ๒๔๖๔ เรื่อง
รับ สมัครสอบคัดเสือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้น แต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน และ
บัญ ชีชำนาญงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน นั้น
บัด นี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายซื่อ ผู้ส มัค รสอบ และกำหนดวัน
เวลา สถานที่สอบคัดเสือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญ ชีช ำนาญงาน ตำแหน่งเจ้า พนัก งานพัส ดุช ำนาญงาน ตำแหน่ง เจ้า พนัก งานธุร การชำนาญงาน และ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ดังนี้
รายซื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าพนัก งานการเงิน และบัญ ชีช ำนาญงาน
เลชประจำตัวสอบ
ซื่อ - นามสกล
(5)00(9)
นางสาวพรรณวิไล
ยุ่นกระโทก
๑๐๐๒
นางสาวธนัฎฐา
ฐานวิเศษ
ตำแหน่งเจ้าพนัก งานพัส ดุช ำนาญงาน
เลชประจำตัวสอบ
ซื่อ - นามสกล
๒๐๐๑
นางสาวลัลน่รัมภา
นันทิเดชาพันธ์
๒๐๐๒
นางสาวณปภัข
อยูท่ ิม
ตำแหน่งเจ้าพนัก งานธุร การชำนาญงาน
เลชประจำตัวลอบ
ซื่อ - นามสกุล
๓๐๐๑
นางสาวซลันดา
๓๐๐๒
นางสาววราภรณ์
๓00๓
นายภุชงค์
๓๐๐๔
นางจุฑาทิพย์
๓๐๐๔
นางพรทิพย์
๓๐๐๖
นางสาวนถุมล
๓๐๐๗
นายถิจพถุทธ์
๓๐๐๘
นางสาวจฑามาศ

สิริสายทอง
ทาโน
ไกรวุฒิสม
รัตนะ
วัดเมือง
พิทักษ์สินสถุล
ชมกรด
ศรีคักดึ๋นอก

ตำแหน่ง...

- ๒ตำแหน่งเจ้าพนัก งานสถิต ิช ำนาญงาน
เลขประจำตัวสลใ J
ขื่อ - นามสกุล
(iO O S )
นายธวัช'ขัย
๔0๐๒
นายจักรภัทร
๔๐๐๓
นางสาวจิราภรณ์
๔๐๐๔
นางสาวธนวรรณ
๔๐๐๔
นายอนันต่
๔๐๐๖
นางสาวสาวิตรี
๔๐๐๗
นางสาวประไพ
๔๐๐๘
นางสาวนันท์นภัส
๔๐๐๙
นายณัฐพล
๔๐๑๐
นางสาวนุฃรินทรี
๔๐๑๑
นางสาวนฤมาศ
๔๐๑๒
นางสาวปรียานุซ
๔๐๑๓
นางสาวจารวี
๔๐๑๔
นายธนากร
๔๐๑๔
นางฉริยา
๔๐๑๒
นายเศกศักดึ๋

ทองหยาด
สามิลา
จันทร์แฉล้ม
อมรโชติพันธ์
หลสวสด
ปานคล้าย
จันทร์กลิ่น
บุตรพรหม
อุ่นต๊ะ
มะหัย
อุดสาคู
โพธึ๋เงิน
วงศ์สละ
จันทะพาหะ
คงสืบเสาะ
โคตรหานาม. แกvliWAf,,
๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ส อบเพื่อ วัด ความรู้ค วามสามารถเฉพาะตำแหน่ง
<บ

ตำแหน่งที่สอบ

€

วัน เวลาสอบ

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน

เลขประจำตัว
สอบ
๒๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ๑๐๐๑ - ๑๐๐๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน

๒๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ๒๐๐๑ -๒๐๐๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

๒๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ๓๐๐๑ - ๓๐๐๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เจ้าพนักงานสถิติ
ชำนาญงาน

๒๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ๔๐๐๑ - ๔๐๑๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ร)

สถานที่สอบ
ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓
อาคารนวัตกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓
อาคารนวัตกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓
อาคารนวัตกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓
อาคารนวัตกรรม
สำนักงานเครษฐกิจ
การเกษตร

อุป กรณ์ท ี่ใข้
ในการสอบ
- ปากกาสีนํ้าเงิน
- นํ้ายาลบคำผิด

- ปากกาสินํ้าเงิน
- นํ้ายาลบคำผิด

- ปากกาสีนํ้าเงิน
- นํ้ายาลบคำผิด
- ปากกาสืนํ้าเงิน
- นํ้ายาลบคำผิด

๓. ระเบียบ...

- ๓๓ ระเบียบเกี่ยวกับ การสอบ
๑. การสอบคัดเลือก จะใช้วิธีการสอบข้อเขียน หรือวิธีการทดสอบอย่างอื่นก็ได้ ตามที่กำหนด
ไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบ ทั้งนี้ให้ผู้เช้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบของแต่ละวิชา
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เช้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ
๓. ผู้สมัครสอบไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เช้าสอบ
๔. เขีย นเลขประจำตัว สอบแทนขื่อ ในทุก กรณีท ี่เกี่ย วช้อ งกับ การตอบข้อ สอบ และ
ให้เขียนเลขประจำตัวสอบเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น ห้ามเขียนขื่อลงบนกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด
๔. ถ้าสอบเสร็จ ก่อ นหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิขาใด เมื่อ ส่งคำตอบ
วิชานั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
๔ ข้อ ป ฏิบ ัต ิแ ละมาตรการเพ ื่อ การป้อ งกัน เกี่ย วกับ การแพ ร่ร ะบาดของโรคติด เชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒ ๐๑๙ (COVID-®^
๑ ผู้เช้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ตลอดระยะเวลาในการสอบ
๒ ผู้เช้าสอบต้องผ่านจุดคัดกรองที่บ ริเวณหน้าทางเช้าอาคารสอบ เพื่อตรวจวัดอุณ หภูมิ
ก่อนเช้าพื้นที่ หากพบผู้เช้าสอบมีอุณ หภูมิสูงเกินกว่า ๓๗.๔ องคาเซลเซียส หลังจากที่วัดอุณหภูมิ ๓ ครั้งแล้ว
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เช้าห้องสอบรวม โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาแยกห้องสอบ
๓ ผู้เข้า สอบต้อ งเช้า รับ การตรวจคัด กรองตามมาตรการป้อ งกัน การแพร่ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ก่อนเช้ารับการสอบ โดยยื่นเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจที่
ยืนยันว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเช้ารับการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือ
ในระยะเวลาไม,เกิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีการใช้ขุดตรวจ ATK ซึ่งรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือสถานที่
ตรวจที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบ หากไม่มีเอกสารหลักฐาน
ตังกล่าวมาแสดง ผู้สมัครสอบสามารถจัดหาขุดตรวจ ATK มาตรวจหาเชื้อด้วยตนเองได้ ในสถานที่ที่สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรจัดไว้ให้
ผู้ใดไม่ป ฏิบ ัติตามระเบียบเกี่ยวกับ การสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เช้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ร ^

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายฉ้นทานนคํ วรรณเรจ?)
น'แาธํการคำนักงานIศรษฐกิจกา?

