ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน (สัมภาษณ)
และกําหนดวันและเวลาการสัมภาษณ ตําแหนงเศรษฐกร (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี)
และตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
ตามประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เรื่อง รายชื่อผูมี สิทธิเขารับการคัดเลือ ก
เปนลู กจา งชั่ว คราวรายเดือ น (สอบขอเขี ยน) กํา หนดวัน เวลา สถานที่ สอบ ระเบียบปฏิ บัติสํ าหรั บผูเ ขารั บ
การคัดเลือก และมาตรการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตําแหนงเศรษฐกร (ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาตรี) และตํา แหนง นักวิช าการเงินและบัญ ชี (ระดับปริ ญญาตรี) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
ซึ่งไดดําเนินการไปแลวเมื่อวันศุกรที่ 17 ธันวาคม 2564 นั้น
บัด นี้ ได รวมคะแนนสอบข อเขี ย นเรีย บร อยแลว ปรากฏวา มี ผูเ ขา รับ การคั ดเลือ กที่ ไ ด
คะแนนสอบข อเขี ยนตามเกณฑ การตัด สิน ที่กํ าหนดในข อ 6 ของประกาศ สบน. เรื่อ ง รั บสมัค รบุค คลเพื่ อ
คัดเลือกเปนลู กจางชั่ว คราวรายเดือ น ลงวัน ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ซึ่ งกําหนดวิธีการคัดเลือ กโดยการสอบ
ขอเขียนและการสั มภาษณ และกําหนดเกณฑการตัดสิ นวาผูที่จะถือวาเป นผูผานการคัดเลื อกตองเปนผูที่สอบ
ผานขอ เขีย นและสัมภาษณ โดยได คะแนนไม ต่ํากวา รอยละ 60 ในแต ละบัญ ชี ในการนี้ สบน. จึงประกาศ
รายชื่อ ผู มีสิ ทธิ เข ารับ การคั ดเลือ กเปนลูก จา งชั่ วคราวรายเดือ น (สัม ภาษณ) และกํา หนดวั นและเวลาการ
สัมภาษณ ดังนี้
1. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก (สัมภาษณ)
(1) ตําแหนงเศรษฐกร (ระดับปริญญาโท)
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ – นามสกุล
1
101
นางสาวสุดธิดา
สนั่นศรีสาคร
2
102
นางสาวกิตติยา
ไชยเทพ
3
103
นายศิริวัฒน
แสงจันทร
4
104
นายคณิน
กษมาดิลก
5
105
นางจิณณจุฑาณฏ
เลิศปญญานุช
(2) ตําแหนงเศรษฐกร (ระดับปริญญาตรี)
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ
1
202

นายชุติ

ชื่อ – นามสกุล
หาญธนกุล

(3) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
ลําดับที่ เลขประจําตัวสอบ
1
301

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวประกายรัตน สุริยโคตร
/2 กําหนดวัน ...

-22. กําหนดวันและเวลาการสัมภาษณ
ขอให ผูมีสิ ทธิเข ารับ การคั ดเลื อกเป นลูก จางชั่ วคราวรายเดือ น (สั มภาษณ) ดังกลาวข างต น
รายงานตัว เขา รับ การคัด เลื อกตามวันและเวลาที่ กํา หนด (เรีย งตามเวลาสัม ภาษณ ) โดยเปน การสั มภาษณ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดังนี้
ที่
ตําแหนง
1 เศรษฐกร
(ระดับปริญญาโท)

ลําดับที่
1-5

2 เศรษฐกร
(ระดับปริญญาตรี)

1

3 นักวิชาการเงินและบัญชี
(ระดับปริญญาตรี))

1

วัน เวลา
สถานที่สอบ
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 รายงานตัวผานสื่อ
เวลา 09.00 – 11.00 น.
อิเล็กทรอนิกส
รายงานตัวเวลา 08.30 น.
(ลิ้งกหรับรายงาน
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ตัวจะสงใหทาง
อีเมลที่กรอกมาใน
เวลา 11.00 – 11.30 น.
รายงานตัวเวลา 10.30 น.
ใบสมัคร)
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
เวลา 11.30 – 12.00 น.
รายงานตัวเวลา 11.00 น.

หากผูใดไม รายงานตัว ตามวัน และเวลาผ านลิ้ งกที่ กํา หนด หรือ ปรากฏภายหลั งวา ผูเข ารั บ
การคั ดเลือ กรายใดมีคุ ณสมบัติไ มตรงตามประกาศรับ สมัคร ถึงแมวาผู เขารั บการคัดเลื อกรายนั้น จะมีรายชื่ อ
ขึ้นทะเบียนเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน (สัมภาษณ) ตามประกาศ สบน. ฉบับนี้
ก็จะไมมีสิทธิไดรับการจางในตําแหนงที่สมัครเขารับคัดเลือกดังกลาว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายธีรลักษ แสงสนิท)
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

