ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติสําหรับผูเขารับการคัดเลือก
ตําแหนงเศรษฐกร (ระดับปริญญาตรี) ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร (ระดับปริญญาตรี)
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) และตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล (ระดับปริญญาตรี)
ตามประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่ อคัดเลือกเป น
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว
รายเดื อน ในตํ าแหน งเศรษฐกร (ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ) ตํ าแหน งนั กวิ ช าการคอมพิ วเตอร (ระดั บ ปริ ญ ญาตรี )
ตําแหน งนั กวิชาการเงิน และบั ญชี (ระดับ ปริญญาตรี) และตําแหนงนักทรัพยากรบุ คคล (ระดับ ปริญญาตรี)
โดยกําหนดระยะเวลารับสมัคร ตั้งแตวันที่ 5 – 19 สิงหาคม 2563 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครไดเสร็จสิ้นแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว
รายเดือน พรอมกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติสําหรับผูเขารับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศ
2. กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและหลักสูตรเกี่ยวกับการสอบ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 แนบทายประกาศ
3. ระเบียบปฏิบัติสําหรับผูเขารับการคัดเลือก
ใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
(1) ตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาที่ผูเขาสอบจัดหามาเองตลอดเวลาในบริเวณที่สอบ
อาคารสอบ และขณะที่อยูในหองสอบ รวมถึงรักษาระยะหาง (Social Distancing) ตามที่ศูนยบริหารสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กําหนด และตองใชเจลแอลกอฮอลที่สถานที่สอบ
จัดเตรียมไวใหทําความสะอาดมือกอนเขาหองสอบ
(2) สถานที่ส อบจั ดใหมีระบบคัดกรองสําหรับ ผูส มัครสอบทุกคน โดยใชเทอรโมมิ เตอร
วัดอุณหภูมิทางผิวหนังแบบมือถือ (Hand Held Thermometer) กรณีวัดอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
จะไดรับการแยกตัวมาตรวจซ้ํา หากยังมีอุณหภูมิรางกายสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จนถึงเวลาหลังจาก
ที่ไดเริ่มสอบแลว 30 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ
(3) แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง
หรือกางเกงขายาวแบบสุภาพ สวมรองเทาหุมสนหรือรองเทาที่มีสายรัดสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อและกางเกงขายาว
โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน ทั้งนี้ ไมอนุญาตใหผูมีสิทธิเขารับการ
คั ดเลื อกที่ แต งกายไมสุ ภาพ เช น สวมกางเกงยีนส ชุดยีนสทุ กประเภท และรองเท าที่ ไม มี สายรัดสน เป น ต น
เขาหองสอบโดยเด็ดขาด (ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่คุมสอบ)
(4) เปนหนาที่ของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกที่ตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และหองสอบ
(5) ต อ งนํ า เอกสารและหลั ก ฐานของผู มี สิ ท ธิ เข า รับ การคั ด เลื อ กมายื่ น ในวั น สอบ
ขอเขียนตามที่ระบุ ไวในประกาศ สบน. เรื่อง รับสมัครบุ คคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน (ขอ 4)
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
/ (6) ตองนําบัตร...

-2(6) ต องนํ า บั ตรประจําตัว ประชาชน หรือบั ต รประจําตัว เจ าหน าที่ ของรัฐ ซึ่งมี รูป ถาย
และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไมมีบัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ หัวหนาหองสอบ
หรือเจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
(7) ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบ 15 นาที แตจะเขา
หองสอบไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบแลว
(8) ผู มี สิ ทธิเข ารั บ การคัดเลือกที่ ไปถึงห องสอบหลังจากที่ ไดเริ่มการสอบแลว 30 นาที
จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ
(9) ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบ หองสอบ และสถานที่ที่ สบน.
กําหนดให ผูนั่งสอบผิดที่ ผิดหองสอบ หรือผิดสถานที่สอบจะไมไดรับการตรวจกระดาษคําตอบ
(10) ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองจัดหาอุปกรณ ที่ใชในการสอบ ซึ่งประกาศไวในกําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบเอง
(11) ตองใชกระดาษคําตอบที่ สบน. จัดใหโดยเฉพาะ
(12) อนุญาตใหนําสิ่งของเขาหองสอบได เฉพาะบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
เจ าหน าที่ ข องรั ฐ ปากกาสี น้ํ า เงิน น้ํ า ยาลบคํ าผิ ด ดิ น สอ ยางลบดิ น สอ หน ากากอนามั ย หรือ หน ากากผ า
และกระเปาเงินเทานั้น
(13) หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ วัสดุอุปกรณอื่น ๆ เชน กระเปาสะพาย
กระเปาถือสุภาพสตรี เครื่องคํานวณ อุปกรณที่ใชคํานวณได เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เปนตน เขาหองสอบโดยเด็ดขาด
หากนําเขาหองสอบจะถือวาเจตนากระทําการทุจริต ทั้งนี้ สบน. ไมมีบริการรับฝากอุปกรณ ดังกลาว ไมวากรณีใด
และจะไมรับผิดชอบการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น
(14) ใหยุติการทําตอบ หากพบวาผูใดไมมีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ ของรัฐ หรือพบวาผูใดมีสิ่งที่ หามนําเขาหองสอบในระหวางดําเนินการสอบ ผูนั้นจะตองยุติการทํ าตอบ
ทันที และจะออกจากหองสอบไดเมื่อเวลาทําตอบผานไปแลว 1 ชั่วโมง รวมทั้งจะไมตรวจใหคะแนนสําหรับบุคคล
ผูนั้น
(15) ใหเขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะที่ที่กําหนดใหเทานั้น
(16) เชื่ อฟ งและปฏิ บั ติ ต ามคํ าสั่ งและคํ าแนะนํ าของหั วหน าห อ งสอบหรื อเจ าหน าที่
คุมสอบโดยเครงครัด
(17) เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก และ
ไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบ
(18) ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ
(19) หามผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกคัดลอกขอสอบ หรือนําแบบทดสอบและกระดาษคําตอบออก
จากหองสอบโดยเด็ดขาด
(20) ภายในเวลา 1 ชั่วโมง นั บตั้ งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบเขารับการคัดเลือกจะออกจาก
หองสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบ
(21) หากทําขอสอบเสร็จกอนหมดเวลาหรือไมประสงคจะสอบตอ หลังจากสงคําตอบวิชานั้นแลว
ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได
(22) เมื่อออกจากหองสอบไปแลว ตองไมทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู
(23) เมื่อหมดเวลาสอบ หัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบสั่งใหหยุดสอบ จะตองหยุดทันที
แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อหัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาที่คุมสอบไดอนุญาตแลว
ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไมไดรับอนุญาต
ใหเขาสอบ หรือใหยุติการสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกลูกจางชั่วคราวรายเดือนอาจจะพิจารณา
สั่งงดการตรวจใหคะแนน
/อนึ่ง การประกาศ...

-3อนึ่ง การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก สบน. ไดประกาศตามเอกสารและขอเท็จจริง
ทีผ่ ูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกไดรับรองตนเองในการสมัครทางอินเทอรเน็ตวา เปนผูที่มีคุณสมบัติของผูสมัครสอบ
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังวาผูมีสิทธิเขารับ
การคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติของผูสมัครสอบหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
จะถือวาผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกรายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายธีรลักษ แสงสนิท)
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เอกสารหมายเลข 1

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน (สอบขอเขียน)
1. ตําแหนงเศรษฐกร (ระดับปริญญาตรี)
ชื่อ - นามสกุล

เลขประจําตัวสอบ
1001

นายพรภัทร

ณ นคร

1002

นายโษฑศ

สมิตะมุกสิก

1003

นางสาวมัทนา

เจะโนะ

1004

นางสาวอริยาพร

ศรีเพ็ชร

1005

นางสาววานทิพย

ศรีสมพล

1006

นางสาววิราวรรณ

แกวมุกดา

1007

นางสาวมัณฑนา

เพชรใส

1008

นางสาววิชญาพร

สิงหหา

1009

นางสาวเมธาวดี

พวงมาลัย

1010

นายกิตติธัช

ศรีพิทักษ

1011

นายศุภฤกษ

สุขศรี

1012

นางสาวจิภาดา

บริสุทธิ์

1013

นายอานุภาพ

จิตชัยเจริญ

1014

นายหาญณรงค

ธงหาร

1015

นายเทพวฤทธิ์

ทองหอม

1016

นายวายุ

สีตาแสง

1017

นายปฏิภาณ

กิตติไกวัล

1018

นายวสุนธรา

แสงสกุลศรี

1019

นางสาวพิมพิไล

นวนประโคน

1020

นายปองณัฐ

ทองชนะ

1021

นางสาวธัญญารัตน

กิ่งพุทธพงษ

1022

นางสาวปาลิตา

ชูทิพย

1023

นางสาวประภารัตน

ใจแกว

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน (สอบขอเขียน)
1. ตําแหนงเศรษฐกร (ระดับปริญญาตรี) (ตอ)
ชื่อ - นามสกุล

เลขประจําตัวสอบ
1024

นางสาวมานิตา

เหลาคงธรรม

1025

นายธนกฤต

วิเศษพงษอารีย

1026

นายณัฐดนัย

ทองอนันต

1027

นายพงศภัค

แซลิ้ม

1028

นายวีรภัทร

จรัสจิราวัฒน

1029

นางสาวพิชามญชุ

หนูโยม

1030

นางสาวศศิวิมล

กาศจักร

1031

นายมฆวต

เนื่องชมภู

1032

นางสาวบุณยานุช

นาใจคง

2. ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร (ระดับปริญญาตรี)
ชื่อ - นามสกุล

เลขประจําตัวสอบ
2001

นายวัชรินทร

สุรชน

2002

นายธิติวุฒิ

สังขทอง

3. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
ชื่อ - นามสกุล

เลขประจําตัวสอบ
3001

นางสาวจีรัณดา

อารีวงศ

3002

นางสาววาทินี

ทัดศรี

3003

นางสาวณิชกานต

สิงหหิรัญนุสรณ

3004

นางสาวจินตจุฑา

ใบยา

3005

นางสาวชนิกาญจน

มีอําพล

3006

นายสิทธเดช

หิรัญ

3007

นางสาวรชยา

เจริญพานิช

3008

นางสาวกสิณา

ชํานาญพันธ

3009

นางสาววราลักษณ

เซงตระกูล

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน (สอบขอเขียน)
4. ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล (ระดับปริญญาตรี)
ชื่อ - นามสกุล

เลขประจําตัวสอบ
4001

นางสาวบุณฑริก

เหมนแหลม

4002

นางสาวเปมิกา

ผาสุก

4003

นายอภิเดช

พิเนตรเสถียร

4004

นางสาวจีรภา

รูปงาม

4005

นางสาวอชิรญาณ

สุวรรณฉิม

4006

นายฐิติวัสส

บัณฑิตยเสถียร

4007

นางสาวณิชาวีร

นามธรรม

4008

นายพงศธร

ใจมาคํา

4009

นายกษิดิศ

เจนสถิรพันธุ

4010

นางสาวบุญสิตา

แตงคูหา

4011

นางสาวธวิดา

วัฒนะ

4012

นายทินาคม

หมอกออน

4013

นายธนภูมิ

คงทอง

4014

นางสาวพัชรวรินทร

จันทรศรี

4015

นางสาวชลกานต

ไชยเอนก

4016

นางสาวกัลยสุดา

มาตรชู

4017

นายภานุพันธ

จันทนะ

4018

นายตรัยรัฐ

หมีทอง

4019

นายพุฒิพงศ

นุชเกิด

4020

นายกมุท

ยิ้มเจริญ

4021

นายธนพล

ฉัตรธีรภาพ

เอกสารหมายเลข 2

กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและหลักสูตรเกี่ยวกับการสอบ
ที่

ตําแหนง

วัน เวลา

สถานที่สอบ

หลักสูตรเกี่ยวกับการสอบ
(สอบขอเขียน)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

1 เศรษฐกร
(ระดับปริญญาตรี)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ หองประชุมใหญ ชัน้ 7
อาคารใหม กรมบัญชีกลาง

1. ความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร
2. ความรูเกี่ยวกับการเงิน การคลัง
3. ความรูเกี่ยวกับสภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน
4. ความรูเกี่ยวกับสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ

2 นักวิชาการคอมพิวเตอร
(ระดับปริญญาตรี)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ หองประชุมใหญ ชัน้ 7
อาคารใหม กรมบัญชีกลาง

1. ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร/

3 นักวิชาการเงินและบัญชี
(ระดับปริญญาตรี)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ หองประชุมใหญ ชัน้ 7
อาคารใหม กรมบัญชีกลาง

4 นักทรัพยากรบุคคล
(ระดับปริญญาตรี)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ หองประชุมใหญ ชัน้ 7
อาคารใหม กรมบัญชีกลาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรทวั่ ไป
3. ความรูเกี่ยวกับสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ
1. ความรูเกี่ยวกับการเงิน บัญชี
2. ความรูดานงบประมาณ
เกี่ยวกับหลักเกณฑวาดวยการใช
งบประมาณรายจาย การโอนเงิน
จัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร พ.ศ. 2562
3. ความรูเกี่ยวกับสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ
1. ความรูเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

2. ความรูเกี่ยวกับสภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน
3. ความรูเกี่ยวกับสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ

