ประกาศคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
-------------------------ตามประกาศคณะกรรมการดาเนินการคัดเลื อกลู กจ้างชั่ว คราว ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
เรื่ อง รายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารั บการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลู กจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน
(วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ) ปฏิ บั ติ ง านประจ าส านั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ เ ชี ย งใหม่ โดยได้ ด าเนิ น การสอบเพื่ อ วั ด ความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ไปแล้วนั้น ณ ห้องประชุมใหญ่
หอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
บัดนี้ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถดังกล่าวได้ประมวลผลการสอบแข่งขันเพื่อ วัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (สอบข้อเขียน) เสร็จเรียบร้อยแล้ ว ปรากฏว่ามีผู้ สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศรั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น ฯ ฉบั บ ดั ง กล่ า ว คณะกรรมการด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ กลู ก จ้ า งชั่ ว คราว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เรียงตามลาดับหมายเลขประจาตัวสอบ
ในตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 26 ราย ปรากฏตามบัญชีท้ายประกาศนี้ พร้อมกาหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบ ดังนี้
1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
รายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
2. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วันสอบ
วันพฤหัสบดีที่ 31
มกราคม 2562

เวลาสอบ
09.00 น.เป็นต้นไป

สถานที่
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเก็บพัสดุ สานักงานธนารักษ์
พื้นที่เชียงใหม่

ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ จะต้ อ งได้ ค ะแนนของทุ ก ภาคการสอบรวมกั น ไม่ ต่ ากว่ า
ร้ อ ยละ 60 โดยการสั ม ภาษณ์ จ ะประเมิ น จากประวั ติ ส่ ว นตั ว การศึ ก ษา การท างาน ตลอดจนพิ จ ารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่วงทีว าจา อุปนิ สัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา
และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

/ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

-23. ระเบียบเกี่ยบกับการสอบ
3.1 ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ
สุ ภ าพสตรี สวมเสื้ อ กระโปรง หรื อ ชุ ด กางเกงแบบสุ ภ าพ สวมรองเท้ า หุ้ ม ส้ น
ห้ามใส่กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์โดยเด็ดขาด
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้น ห้ามใส่กางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด
3.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
3.3 ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ ไ ปในวัน สอบทุก ครั้ ง หากไม่มี บั ตรใดบั ตรหนึ่ ง กรรมการหรือ เจ้า หน้ า ที่ค วบคุ มการสอบอาจพิจ ารณา
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้
3.4 การเข้ารับการสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
3.4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
3.4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
3.4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
3.4.4 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
3.4.5 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ
และไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบครั้งนี้
4. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
- คณะกรรมการดาเนินการคัดเลื อกลู กจ้างชั่ว คราว จะประกาศรายชื่อผู้ส อบคัดเลื อกได้
ในวั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 และสามารถติ ด ตามผลการสอบได้ ที่ ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ชั้ น 1 ส านั ก งาน
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ โดยจะเรียงลาดับตามคะแนนจากสูงลงมา หากได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็น ผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และสามารถตรวจดูรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.treasury.go.th
หัวข้อข่าวรับสมัครงาน หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5311-2694, 0-5311-2598, 0-5311-2599,
0-5311-2773, 0-5311-2795, 0-5311-2796 กด 0 หรือ 101 (ติดต่อประชาสัมพันธ์)
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2562

(นางสาวเพ็ญนิภา คาภู่)
นักประเมินราคาทรัพย์สินชานาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก ลงวันที่ 29 มกราคม 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สอบข้อเขียน)
เลขที่ประจาตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

05

นาย ธนพงศ์ สิงทะบุตร

06

น.ส. ภิรมย์ภรณ์ สะเสริม

10

นาย สิทธิกร บุตรตาคา

11

น.ส. ชนิตรา พวงอินทร์

17

น.ส. สโรชา ชาวนา

29

น.ส. ศศิธร สังข์นาค

39

น.ส. จุฑามาศ เนตรสุวรรณ์

41

น.ส. ณัฐสุดา เรือนกูล

42

น.ส. ดอกฟ้า จองลือ

45

น.ส. ณัฐชยา สิทธิยศ

46

น.ส. รสสุคนธ์ โคฤทธิ์

51

นาย วุฒิพงศ์ ปัญโญ

55

น.ส. ภัทรานิษฐ์ พัชรบูระพงศ์

62

นาย ไกรสร ธรรมโม

67

น.ส. จารุภา ขัตหลง

72

นาย ศิริศักดิ์ เรือนศรี

75

นาย รภัทร เดชาโชติบดินทร์

79

นาง รัตน์วรา คาภีระ

82

น.ส. พัชมณ บุญพร้อม

หมายเหตุ

/86 น.ส. จุฬาลักษณ์ เกิดแก้ว

-2เลขที่ประจาตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

86

น.ส. จุฬาลักษณ์ เกิดแก้ว

90

นาย รัฐการ มุกดาบุญ

92

นาย พันธุ์วิจิตร แสงสุริยัน

95

นาย ศุกรีย์ ยศศรี

96

นาย วิทยพล คนโต

103

น.ส. พิมลชญา ก้อนแก้ว

106

น.ส. อาภาภรณ์ ไชยโย

หมายเหตุ

