ประกาศสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน (สัมภาษณ)
และกําหนดวัน เวลา และสถานทีส่ ัมภาษณ ตําแหนงเศรษฐกร (ระดับปริญญาตรี) ตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชี (ระดับปริญญาตรี) ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป (ระดับปริญญาตรี)
ตําแหนงนิติกร (ระดับปริญญาตรี) และตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร (ระดับปริญญาตรี)
ตามประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
เป น ลู กจ า งชั่ ว คราวรายเดื อน (สอบข อเขีย น) ตําแหนงเศรษฐกร (ระดั บ ปริญ ญาตรี) ตําแหน งนัก วิช าการ
ตรวจสอบภายใน (ระดับปริญญาตรี) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) ตําแหนงนักจัดการ
งานทั่วไป (ระดับปริญญาตรี) ตําแหนงนิติกร (ระดับปริญญาตรี) และตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร (ระดับ
ปริญ ญาตรี) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และประกาศ สบน. เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบขอเขียนสําหรับเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนงเศรษฐกร
(ระดับปริญญาตรี) ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ระดับปริญญาตรี) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
(ระดับปริญญาตรี) ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป (ระดับปริญญาตรี) ตําแหนงนิติกร (ระดับปริญญาตรี) และ
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร (ระดับปริญญาตรี) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 สบน. ไดประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก (สอบขอเขียน) และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการดําเนินการสอบขอเขียน ซึ่งได
ดําเนินการไปแลวเมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นั้น
บัดนี้ ไดรวมคะแนนสอบขอเขียนเรียบรอยแลวปรากฏวา มีผูเขารับการคัดเลือกที่ไดคะแนน
สอบข อเขี ย นตามเกณฑ การตั ด สิ น ที่ กํ าหนดในข อ 6 ของประกาศ สบน. เรื่ อง รั บสมั ครบุ คคลเพื่ อคั ดเลือก
เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งกําหนดวิธีการคัดเลือกโดยการสอบขอเขียนและ
การสั มภาษณ และกํ าหนดเกณ ฑ การตั ดสิ นว า ผู ที่ จะถื อว า เป นผู ผ านการคั ดเลื อกต องเป นผู ที่
สอบผานขอเขียนและสัมภาษณ โดยไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ในแต ละบัญชี ในการนี้ สบน. จึงประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน (สัมภาษณ ) และกําหนดวัน เวลา และสถานที่
สัมภาษณ ดังนี้
1. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก (สัมภาษณ)
(1) ตําแหนงเศรษฐกร (ระดับปริญญาตรี)
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ – นามสกุล
1
101
นายชัยณรงค
พันธมุง
2
104
นางสาวฐิติวรดา
ศรีนา
3
106
นางสาวประภาพร
จําปานิล
4
107
นางสาวจรัสชา
สมพรพิพัฒน
5
108
นายปองณัฐ
ทองชนะ
6
109
นางสาวพัฒนนรี
ธนพัฒนรักดํารง
7
111
นางสาวอินทุอร
ศรีกัสสป
8
112
นางสาวอัญญญา
บุญวงศ
/ตําแหนง ...

-2ตําแหนงเศรษฐกร (ระดับปริญญาตรี) (ตอ)
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ – นามสกุล
9
114
นางสาวจรรยารักษ
สําแดงเดช
10
115
นายกฤษกร
บุญรัตน
11
117
นายธงชัย
พิมพประเสริฐ
12
120
นางสาวศศิวิมล
แชมพราย
13
121
นายพรภัทร
ณ นคร
14
123
นางสาววานทิพย
ศรีสมพล
15
124
นางสาวกันตานิษฐ
วัฒนาโสภณ
(2) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ – นามสกุล
1
301
นางสาวเกษมศรี
บุญญพันธุ
2
306
นางสาวสุพัตรา
กปญชรานนท
(3) ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป (ระดับปริญญาตรี)
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ – นามสกุล
1
401
นางสาวเจมจิรา
ปรีชา
2
406
นางสาวรุจิกร
ศรีงาม
3
409
นายศิริวัฒน
แสงจันทร
4
413
นางสาววรรณาพร
นารอด
(4) ตําแหนงนิติกร (ระดับปริญญาตรี)
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ – นามสกุล
1
511
นางสาวสิริหทัย
จิตรพัฒนากุล
2
512
นางสาวณัฐจรีย
พฤทธิ์ไพศาล
3
513
นางสาวแพงแพง
กุลัตถนาม
4
515
นายพศวัต
วินิจสร
(5) ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร (ระดับปริญญาตรี)
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ – นามสกุล
1
602
นายธนา
ลัฐิกาวิบูลย
2
603
นายชานนท
พึ่งสุข

/2 กําหนดวัน ...

-32. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ
ขอใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน (สัมภาษณ ) ดังกลาวขางตน
มารายงานตัวเขารับการคัดเลือกในวัน เวลา และสถานที่ (เรียงตามวันเวลาสัมภาษณ) ดังนี้
ที่
ตําแหนง
1 นิติกร
(ระดับปริญญาตรี)

ลําดับที่
1-4

2 นักวิชาการเงิน
และบัญชี
(ระดับปริญญาตรี)
3 นักจัดการงานทั่วไป
(ระดับปริญญาตรี)

1-2

4 เศรษฐกร
(ระดับปริญญาตรี)

1-4

1–4
5–8
9 – 12
13 - 15

5 นักวิชาการคอมพิวเตอร
(ระดับปริญญาตรี)

1-2

วัน เวลา
สถานที่สอบ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 หองประชุมออมทรัพย
เวลา 13.30 – 14.30 น.
ชั้น 4
สบน.
รายงานตัวเวลา 13.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 อาคารสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
เวลา 14.30 – 15.00 น.
กระทรวงการคลัง
รายงานตัวเวลา 14.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
เวลา 15.00 – 16.00 น.
รายงานตัวเวลา 14.30 น.
วันศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 - 10.00 น.
รายงานตัวเวลา 08.30 น.
เวลา 10.00 – 11.00 น.
รายงานตัวเวลา 09.30 น.
เวลา 11.00 – 12.00 น.
รายงานตัวเวลา 10.30 น
เวลา 13.30 – 14.30 น.
รายงานตัวเวลา 13.00 น.
วันศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2564
เวลา 14.30 – 15.00 น.
รายงานตัวเวลา 14.00 น.

หากผู ใดไม มารายงานตั วตามวั น เวลา และสถานที่ ดั งกล าว หรื อปรากฏภายหลั งว าผู เข ารั บ
การคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแมวาผูเขารับการคัดเลือกรายนั้นจะมีรายชื่อ
ขึ้นทะเบียนเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน (สัมภาษณ) ตามประกาศ สบน. ฉบับนี้
ก็จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุในตําแหนงทีส่ มัครเขารับคัดเลือกได
3. มาตรการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อยับยั้งการแพรระบาดของโรค
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ
ประกาศ ณ วันที่

๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายธีรลักษ แสงสนิท)
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เอกสารแนบทายประกาศ
มาตรการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อยับยั้งการแพรระบาดของโรค
ในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน (สัมภาษณ) ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ดวยสถานการณ การแพร ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยั งคงแพร
ระบาดในวงกวางและตอเนื่ อง สํานั กงานบริหารหนี้ส าธารณะขอกําหนดมาตรการการป องกัน และควบคุ ม
ที่ จํ าเป น สํ า หรั บ สถานที่ ดํ า เนิ น การสั ม ภาษณ เพื่ อ ให ส ามารถเป ด ดํ าเนิ น การสั ม ภาษณ ได ภ ายใต เงื่ อ นไข
การจัดระเบียบ รวมทั้งมาตรการปองกันโรคที่ทางราชการกําหนด โดยใหปฏิบัติ ดังนี้
1. ใหผูเขาสัมภาษณและเจาหนาที่ประจําสนามสัมภาษณสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา
และทําความสะอาดมืออยางสม่ําเสมอดวยเจลแอลกอฮอลที่วางไวตามจุดตางๆ
2. เจาหนาที่ประจําสนามสัมภาษณจัดใหมีบริการตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย โดยเครื่องมือวัด
อุณหภูมิกรณีวัดอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไดรับการแยกตัวมาตรวจซ้ํา หากยังมี
อุณหภูมิรางกายสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส จนถึงเวลาหลังจากที่ไดเริ่มสัมภาษณแลวจะไมไดรับอนุญาตให
เขาหองสัมภาษณ
3. มี ก ารอํ า นวยความสะดวกในการเว น ระยะห า งระหว า งบุ ค คลผู เข า รั บ การสั ม ภาษณ
อยางนอย 1 เมตร และจํากัดจํานวนผูเขารวมสัมภาษณมิใหแออัด
4. ภายในสถานที่ดําเนินการสัมภาษณจัดใหมีที่ลางมือดวยแอลกอฮอลหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค
5. จั ดให มีการทํ าความสะอาดอุป กรณ และพื้น ผิว สัมผัส ของสถานที่ ที่เกี่ย วของดวยน้ํายา
ทํ าความสะอาดและแอลกอฮอล 70% อย างสม่ํ าเสมอ ทั้ งก อนทํ าการสั ม ภาษณ ระหว างการสั ม ภาษณ
และภายหลังการสัมภาษณ
6. จัดใหมีการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กอนการสัมภาษณทุกครั้ง
7. จัดใหมีการลงทะเบียนกอนเขาและออกสถานที่

