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ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง รายชื่อผูผ้ ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4
ปฏิบัติงานประจาสาขาและสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562
----------------------------------------------------------ตามที่ธนาคารประกาศสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานการเงิน
ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจาสาขา และสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562 ซึง่ ได้ดาเนินการสอบข้อเขียน
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 และดาเนินการสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562 นั้น
ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก โดยเรียงตามลาดับคะแนน ดังนี้
1. รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก
เลข
ลาดับ ประจาตัว
สอบ
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37

6210052
6210031
6210001
6210105
6210024
6210063
6210037
6210013
6210079
6210106
6210076
6210040
6210034
6210118
6210067
6210062
6210020
6210089
6210081

ชื่อ - สกุล
น.ส.กฤติกา จันทร์สะอาด
น.ส.ภคกมล เรืองแสน
น.ส.พัสตราภรณ์ สาสนะ
นายกิตติสักก์ ตันปิชาติ
นายสิรวิชญ์ สายเสมา
นายจัตุรมงคล ดนตรี
น.ส.อาภา แสงอรุณ
น.ส.จารวี โพธิ์เพ็ชร
น.ส.ปฐมาภรณ์ วงกตศิลา
นายสัจรัฐ หว่างจิตร์
น.ส.มณศิกานต์ ชูทิพย์
น.ส.กชกร พันธโคตร์
น.ส.ธนาภรณ์ มีปาน
นายธัชชัย สุจินพรัหม
น.ส.เบญญทิพย์ อมประนาม
น.ส.มีนา เกษมสุข
น.ส.ดนยา พันธ์นนท์
น.ส.ฐิติการย์ วรสุวรรณ
น.ส.ศิรประภา รักเอี่ยมสะอาด

เลข
ลาดับ ประจาตัว
สอบ
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

6210054
6210095
6210051
6210075
6210112
6210027
6210008
6210069
6210073
6210110
6210004
6210107
6210109
6210104
6210102
6210092
6210070
6210048
6210114

ชื่อ - สกุล
นายศรันย์ รัตนชูศรี
น.ส.นราทิพย์ นวลประจักร์
น.ส.พีรยา ไผ่แสวง
น.ส.ธัญกร เสนคราม
น.ส.ณัชชา วรจินดา
น.ส.วนัชพร สันทราย
น.ส.เสาวลักษณ์ เดชพละ
น.ส.ณัฐนภัส วงค์รัตนธรรม
นายธนบดี บารุงกิจ
น.ส.ฐายินี สุทธิ
นางสินีภัค กังธีระวัฒน์
นายรตศักดิ์ มาอินทร์
น.ส.เมธินี ดอกบัว
นายเสฏฐวุฒิ ลือมงคล
น.ส.สุดารัตน์ โมกข์ศิริ
น.ส.สิริณญาดา ล้อจรัสศรีกุล
น.ส.ดวงกมล มีโพธิ์
นายรัฐวัชร์ ภัทรปิยประสิทธิ์
น.ส.ปทิดา คล้ายเพ็ง
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เลข
ลาดับ ประจาตัว
สอบ
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79

6210047
6210045
6210099
6210003
6210090
6210057
6210093
6210129
6210086
6210049
6210058
6210032
6210080
6210111
6210015
6210087
6210029
6210124
6210050
6210012
6210017

ชื่อ - สกุล
น.ส.อริสา ชิณพงษ์
น.ส.สุฤทัย อุดยะเขื่อน
นายจักกพันธ์ รัตนวิลาส
น.ส.ฐิติมา พูลสิน
นายชนม์ชนก ศรีทองจันทร์
นายพงษ์ระพี ผันอานวย
น.ส.วิภารัตน์ กาลังฤทธิ์
น.ส.ณัฐฐาพร หอมสุวรรณ์
น.ส.ยุพรัช เหลือคณาศุภร
น.ส.อาภาพร เจริญสว่าง
น.ส.อังควิภา บุญศรี
นายรัตนพล แสงงาม
น.ส.พัชฎาภรณ์ ไชยศรี
น.ส.เกศินีย์ ขิงทอง
น.ส.ศริลรา น้อยวงษ์
น.ส.สุมณฑามาศ ชัยโย
นายชนาธิป ลายทอง
นายนพฉัตร สุพล
น.ส.รัชนก แลภูเขียว
น.ส.นิภาพร ผลมาตร
น.ส.ธัญญลักษณ์ ศิริวรารักษ์

เลข
ลาดับ ประจาตัว
สอบ
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78

6210094
6210042
6210108
6210085
6210128
6210084
6210018
6210115
6210053
6210117
6210036
6210041
6210039
6210046
6210071
6210014
6210009
6210061
6210064
6210023

ชื่อ - สกุล
น.ส.ณัฏฐา บุตรเริ่ม
นายณัฐพงศ์ คาบุรี
น.ส.พรวลัญช์ ขบวนฉลาด
น.ส.ประทุมมา พจนสิทธิ์
น.ส.ณัฐพร น้อยนาค
น.ส.ศกลวรรณ ช่วยจิตร
น.ส.นัฐญา อาดา
น.ส.เรืองอุไร ตะลันดา
น.ส.ธีริศรา สันตะลับ
น.ส.กัณหา เรืองจรัส
นายชุมพล ทองสพรั่ง
น.ส.มณฑกานต์ หงคาเมือง
น.ส.นันนิกา ชุมพล
น.ส.สุชาดา วันดี
น.ส.จิราพร กุยคา
น.ส.บุษกร ไกรวิเศษ
นายฐิติพงษ์ คงชาวนา
น.ส.กานต์ธีรา แสงจันทสิทธิ์
น.ส.ปรีชญา ตันติศิรินทร์
น.ส.สุรีรัตน์ คาเกิด

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อลาดับที่ 1 - 24 มารายงานตัว ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (สานักงานใหญ่) เลขที่ 2346 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
ห้องเกษตรสุขใจ ชั้น 2 อาคารโพเดียม ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. สามารถโทรสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ 0-25586555 ต่อ 8337,8341-5 และขอให้ตอบรับการรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
ทาง https://forms.gle/gsAt6D72bCVtm9Xp9 หรือ Scan QR-Code แบบตอบรับการบรรจุแต่งตั้ง
(เอกสารแนบท้ายประกาศ)
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ทั้งนี้ ผู้ที่ธนาคารเรียกให้มารายงานตัวข้างต้น จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับพนักงานใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน และสานักส่งเสริมและฝึกอบรม อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าพักได้ที่
โรงแรม KU Home ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป และโปรด Scan QR-Code
เพื่อเข้ากลุ่มไลน์กลุ่มฝึกอบรมการเงิน (เอกสารแนบท้ายประกาศ) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกอบรม
สามารถติดต่อได้ที่คุณโสภิตนิษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 095-9597556
2. สิ่งที่ต้องเตรียมในวันรายงานตัว
2.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวพนักงานองค์กรของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ
ที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ
2.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 ค่าตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ จานวน 100 บาท
2.2.2 ค่าตรวจสุขภาพ ประมาณ 1,000 บาท
2.3 รายงานข้อมูลเครดิตบูโร จากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
2.4 สาเนาเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ. (ถ้ามี)
2.5 ผู้เข้ารับการรายงานตัวมาถึงสถานที่นัดก่อนเวลา 15 นาที
2.6 ผู้เข้ารับการรายงานตัวควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2.7 ปากกาลูกลื่นเพื่อกรอกข้อมูล
ผู้ที่เข้ารับการรายงานตัวยังไม่ควรลาออกจากที่ทางานเดิมเนื่องจากธนาคารจะต้องตรวจสอบ
ผลการตรวจสุขภาพและผลการตรวจสอบพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ หากธนาคารตรวจพบว่าผู้ที่เข้ารับการรายงานตัว
มีประวัติอาชญากร หรือผลการตรวจสุขภาพไม่ผ่าน ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น สาหรับผู้ที่ไม่มา
รายงานตัวธนาคารถือว่าท่านสละสิทธิ์
3. อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือนตามระเบียบที่ธนาคารกาหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของ
พนักงานระดับ 4 คือ เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
4.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่ธนาคารกาหนด
ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ถูกต้องตามที่ธนาคารกาหนดไว้ จะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
พนักงานการเงิน ระดับ 4 และจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้าง
แล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
4.2 ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเรียงลาดับตามอัตราว่าง
ของจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสระแก้ว หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก
ไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานใน สนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น จะถือว่าไม่ขอรับการแต่งตั้ง
ในครั้งนีแ้ ละจะนาไปต่อท้ายบัญชี ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งบัญชีสารองครั้งต่อไป หากกรณีที่มีอัตราว่าง
เพิ่มเติมในตาแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4 ประจาสาขา และสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ธนาคารจะพิจารณา
แต่งตั้งเรียงตามลาดับของการประกาศผลการสรรหาคัดเลือก
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4.3 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การทาหนังสือค้าประกัน
สืบประวัติตามที่ธนาคารกาหนด แสดงเอกสารข้อมูลเครดิตบูโร เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา กยศ. กรอ. (ถ้ามี) พร้อมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.
คุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 หากไม่ผ่านตามเงื่อนไขดังกล่าว
จะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
4.4 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง จะต้องสามารถไปปฏิบัติงานตามเวลาที่
ส่วนงานกาหนด โดยต้องอยู่ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้น ๆ ในสังกัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
ทั้งนี้ หากได้รับการเรียกตัวปฏิบัติงานประจาสาขาที่มีเวลาทาการนอกเหนือเวลาทาการปกติของธนาคาร
(เวลา 8.30 – 16.30 น.) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
4.5 กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตาแหน่งทีธ่ นาคารกาหนดมีอัตราว่าง
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสารองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่
วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตาแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาและเรียกตัว
ผู้ผ่านเกณฑ์ตามตาแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลาดับ
4.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกาหนดเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้ง โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และให้ถือผลการพิจารณาของธนาคารเป็นที่สุด ไม่สามารถนามาโต้แย้งใด ๆ
ได้ทั้งสิ้น
5. เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน
กาหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานต้องมีผลคะแนน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลอง
ปฏิบัติงานเป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90 วัน และ จะประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุ
แต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2
ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ
ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจากบัญชีสารองที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีสารองไว้
จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562
(ลงชื่อ)

สมพร ปานอ่อน
(นายสมพร ปานอ่อน)
รองผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทาการแทน
ผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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