ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
เพื่อปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และพนักงานประชาสัมพันธ์ ปีบัญชี 2563
----------------------------------------------------------ตามที่ธนาคารประกาศสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงาน
ด้านคอมพิวเตอร์ และพนักงานประชาสัมพันธ์ ปีบัญชี 2563 ซึ่งธนาคารได้ดาเนินการสอบข้อเขียนเมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 นั้น
ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนโดยเรียงลาดับเลขประจาตัวสอบ
เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. พนักงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
ลาดับ

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

1

6360002

นางสาวพรพรรณ รื่นเริง

2

6360006

นายธนโชติ เฉวียงหงษ์

3

6360007

นายนพรัตน์ บุญปลูก

4

6360017

น.ส.ศิริลักษณ์ แง่พรม

5

6360030

นายธัชธรรม ภู่เอี่ยม

6

6360031

นายภัทรพล มาบันดิษฐ์

7

6360065

นางสาวกนิษฐา ทักษาดิพงศ์

8

6360081

นายพงศกร สนโต

9

6360091

นายธีรยุทธ ดาวเรือง

10

6360132

นายอุกฤษฏ์ เอกา

11

6360151

นาย ณัฐพร สมยา

12

6360159

นายรัตนโม อัศวนุภาพ

2. พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4
ลาดับ

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

1

6370002

นายสมปราชญ์ ภิราษร

2

6370004

นายอัฐพล บุษบา

2
ลาดับ

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

3

6370007

นางสาวอภิฏฐา จตุพิทยคันธา

4

6370008

นางสาวพีรดา บุศย์น้าเพชร

5

6370015

นางสาวกฤติมา โฆสิตสมิต

6

6370017

นางสาววัศยา ศิลปบุตร

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพ
ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 15 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานใหญ่
อาคารบางเขน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตาแหน่ง
พนักงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4

ลาดับ
1 -6
7 - 12
1–6

เวลารายงานตัว
08.00 น.
12.30 น.
08.00 น.

ห้องรายงานตัว
T1508
T1504

สิ่งที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพ
ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องนาเอกสารฉบับจริงมา
แสดงในวันสอบสัมภาษณ์พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ชุด ดังนี้
1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบปริญญาบัตร ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร ทั้งนี้ ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้
1) ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครสอบ
2) สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามประกาศที่ธนาคารกาหนด
3) วันที่สาเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา อนุมัติ
ปริญญา ซึ่งผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้ว
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
4. เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ. (ถ้ามี)
โดยสามารถตรวจสอบยอดหนี้ได้จากเว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและพิมพ์รายละเอียด
เขียนลาดับสอบ ชื่อ-สกุล (มุมบนขวามือ)
5. รายงานข้อมูลเครดิตบูโร โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาติ ทุกสาขา ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ ธนาคาร
กาหนด ซึ่งการขอข้อมูลต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และมีศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโรที่ได้ข้อมูลภายใน
1 วัน ดังนี้
1) ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ อาคาร 2
ชั้น 2 เปิดบริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

3
2) ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโรอาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร) เปิดบริการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
3) ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโรสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) เปิด
บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
4) ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโรศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร ณ สถานีBTS-อนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น.
5) ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร ณ ห้างเจ-เวนิว ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ (นวนคร) เปิดบริการ
ทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น.
6) CITI (บริการเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.00 น.) เดอะมอลล์ บางกะปิ,
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, ศูนย์การค้าเมกา บางนา
7) UOB (บริการเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.00 น.) สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เวสต์เกต บางใหญ่ , เดอะมอลล์ ท่าพระ
6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป ซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส หนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
8. ดินสอ 2B ปากกา ยางลบดินสอ และน้ายาลบคาผิด
หากไม่นาเอาเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์หรือไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติ
ของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สอบทุกขั้นตอน
หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและให้ถือคาวินิจฉัยของธนาคาร
เป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้
ธนาคารขอให้ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทาการใด ๆ
ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทางานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้
ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบเพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทาให้ถูก
ปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดาเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริต
จะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทางานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทางานกับ ธ.ก.ส. แล้ว
จะถือว่าเป็นผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)

สมพร ปานอ่อน
(นายสมพร ปานอ่อน)
รองผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทาการแทน
ผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

