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ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4
ปฏิบัติงานประจาสาขาและสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562
----------------------------------------------------------ตามที่ธนาคารประกาศสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานการเงิน
ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจาสาขา และสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562 ซึง่ ได้ดาเนินการสอบข้อเขียน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 และดาเนินการสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 17 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น
ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก โดยเรียงตามลาดับคะแนน ดังนี้
1. รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก
เลข
ลาดับ ประจาตัว
สอบ
6200906
1
6200728
3
6200623
5
6200548
7
6201227
9
11 6201132
13 6200599
15 6201025
17 6200363
19 6200326
21 6200302
23 6200801
25 6200268
27 6200482
29 6200918
31 6200585
33 6201159
35 6201421
37 6200544

ชื่อ - สกุล
น.ส. ณัฐนินท์ ตรัยไชยรัตน์
น.ส. ภัทราภรณ์ เพชระ
นาย ณัฐนนท์ ป๎ญญาไวย
น.ส. สิรภัทร รัตนติสร้อย
น.ส. วิมลลักษณ์ ปรานศิลป์
นาย ภาณุพงษ์ ใจมั่น
น.ส. กัลยรัตน์ อ่องลออ
นาย เขมินทร์ จินดาคา
น.ส. นวพร วงค์ษาเนาว์
นาย ภาณุพงศ์ วงศ์สวัสดิ์
น.ส. ภัทรสุดา ก้านอินทร์
น.ส. สิรีธร เดชสกุลไกร
น.ส. เมธาวี เทศขา
นาย ทวีพร จันทรวาสน์
น.ส. นวรินทร์ คิมหันต์
น.ส. จิตสุภา ทองไมตรี
น.ส. ชัญญา รักเหลือ
น.ส. สวนีย์ สุทธิอาจ
น.ส. ณิชา สมานรักษ์

เลข
ลาดับ ประจาตัว
สอบ
2 6200945
4 6201137
6 6200756
8 6200891
10 6201417
12 6201216
14 6200697
16 6200788
18 6200324
20 6200588
22 6201087
24 6201209
26 6201392
28 6201031
30 6201124
32 6200362
34 6200472
36 6201057
38 6200383

ชื่อ - สกุล
น.ส. สุมนาพร แซ่กั่ว
นาย ภูวนาถ กอจรัญจิตต์
น.ส. ภัทรนิษฐ์ จองสุข
น.ส. ภณิตา บุญยังแก้ว
นาย ณัฏฐพล จันทร์โชติธนกุล
น.ส. กมลพรรณ ดวงชัย
น.ส. กัญญารัตน์ เอียดมาก
น.ส. กุลสตรี เชียงตา
น.ส. จิตรลดา จั่นเนตร
น.ส. พิชญาพร พินทศรี
นาย เจริญศักดิ์ มารมย์
น.ส. ณฐินี พลสัมฤทธิ์
น.ส. ชลธิชา ศรลัมพ์
น.ส. อริสา อาศรัยป่า
น.ส. สุภาพร หุภาทิพย์
น.ส. อนันตยา ผิวโพนม่วง
น.ส. พีชาริกา อ่องแดง
น.ส. กัญญ์สิริ วรรณศิลป์
นาย อิทธิพันธ์ โพธิ์สุข
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เลข
ลาดับ ประจาตัว
สอบ
39 6201348
41 6200797
43 6200698
45 6200884
47 6200827
49 6200310
51 6200640
53 6200803
55 6200446
57 6201191
59 6201428
61 6201022
63 6201384
65 6200695
67 6201111
69 6201101
71 6201277
73 6200758
75 6200340
77 6201152
79 6200643
81 6200528
83 6201388
85 6200400
87 6200515
89 6200556
91 6201039
93 6201014
95 6200610
97 6200790
99 6200281
101 6201135

ชื่อ - สกุล
น.ส. ยูกิ มุราโนะ
น.ส. กฤติภัฏ เชียวเลี่ยน
น.ส. วัชราภรณ์ สาแก้ว
น.ส. ธนัตถา ตาจีน
น.ส. ศุภิสรา คาชาย
น.ส. รัชดาพร ศุภศร
นาย ธนะวัฒน์ นวลมณี
น.ส. ธนพร เชื้อผู้ดี
น.ส. พชรพรรณ สายแก้ว
นาย ณัฐชัย ฦๅชา
น.ส. กัญรัศมิ์ ศรีละพันธ์
น.ส. จุฑารัตน์ ไชยแก้ว
น.ส. ธีราพร คันธิก
น.ส. วรฤทัย ทรายใจ
น.ส. อมรรัตน์ ฑวัฒน์นนท์
น.ส. ณัฐินี ศรีทอง
น.ส. นงลักษณ์ ศรีนารอด
น.ส. ชริญณัฏฐ์ ยะนัน
น.ส. โสภิดา เรือนใจ
น.ส. นุจรี ธรรมประดิษฐ์
น.ส. ธิสุดา นามรัตน์
น.ส. มัณฑนา เพชรใส
นาย พัชรวิชญ์ ปิยนุสรณ์
น.ส. นพวรรณ แสงสว่าง
น.ส. แพรพรรณ อุทร
น.ส. กรกนก สุระอุดร
น.ส. ปาริชาต ทองใหญ่
น.ส. ธันยพร ทองประเสริฐ
น.ส. กมลวรรณ ก๋งพยา
น.ส. มนทิรา ศรีบุญเรือง
น.ส. นิชกานต์ ศักรินพานิชกุล
น.ส. ปาจรีย์ ด้ายรินรัมย์

เลข
ลาดับ ประจาตัว
สอบ
40 6201044
42 6200409
44 6200935
46 6201134
48 6201279
50 6200517
52 6201198
54 6201415
56 6200829
58 6200181
60 6200569
62 6201090
64 6200718
66 6201109
68 6200826
70 6200613
72 6200445
74 6200645
76 6200235
78 6200667
80 6200632
82 6200385
84 6200961
86 6200804
88 6200673
90 6200949
92 6200287
94 6200375
96 6200468
98 6200559
100 6201188
102 6201412

ชื่อ - สกุล
น.ส. ชนกานต์ มุขเพชร
น.ส. อชิรญาณ์ เง้าตระกูล
นาย ป๎ญจพล ไชยชมภู
น.ส. กาญจน์สิตา ลังการ์พินธุ์
น.ส. ศศินันท์ ดวงเดือน
น.ส. ประภาวรินทร์ เขื่อนคา
นาย อนวัช สายเทพ
น.ส. จิราภรณ์ ศรีอภัย
น.ส. ระพีพัฒน์ อาจริยจตุรภัทร
น.ส. ธนาภรณ์ จันทร์คล้าย
น.ส. ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
น.ส. วรรณิภา เมยเค่า
น.ส. ณัฐธิดา ธีระรังสิกุล
น.ส. วรงค์พร บุตรดา
น.ส. ตาราวดี ตระกูลอินทร์
น.ส. วรรณพัชร จงธนพิมาน
นาย สุเมธัส วัฒนา
น.ส. อนุสรา เครือคา
น.ส. วรรณดา พรมโยธี
น.ส. ชลธิชา มั่นคง
น.ส. สรัญญา นิติพาณิชย์กุล
น.ส. อรนิตย์ ธรรมเสนา
น.ส. ณัฎฐธิดา คชฤทธิ์
น.ส. ศดานันท์ ลิมปานุวัฒน์
น.ส. พัชราวรรณ สุขราช
น.ส. มณสิชา เวสสะภักดี
นาย สุรเชษฐ์ แสงวุธ
น.ส. วันบุญ พิทักษ์วโรดม
น.ส. พิชริญา เงินเนย
น.ส. ณัฐธิดา รุ่งเรือง
นาย ธิติพัทธ์ เกิดเนตร
น.ส. อมรรัตน์ พรหมบุตร
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เลข
ลาดับ ประจาตัว
สอบ
103 6201055
105 6201149
107 6200296
109 6201343
111 6200652
113 6200694
115 6201342
117 6200733
119 6200712
121 6200941
123 6200441
125 6200522
127 6201349
129 6201092
131 6200432
133 6201003
135 6200710
137 6200885
139 6200767
141 6200381
143 6200586
145 6200602
147 6200792
149 6200783
151 6200412
153 6201405
155 6200365
157 6201180
159 6201140
161 6200858
163 6201334
165 6200425

ชื่อ - สกุล

ลาดับ

น.ส. สุกัญญา แทนลา
นาย พีรเดช ธีระรัตน์วิทยากูล
นาย ศุภสัณห์ พงศ์จันทร์
น.ส. นันทิวา เมืองมูล
น.ส. นภัสนันท์ เหรียญทอง
น.ส. สิราวรรณ ขากร่า
นาย ภูริวัฒน์ ชาตะรัตน์
น.ส. ปริยภรณ์ สุรพล
น.ส. ศรกนก ม่วงสุข
น.ส. กาญจนวรรณ พรหมมา
น.ส. พชราวลี อันทราภี
น.ส. พิชญ์อาภา มากมณี
น.ส. อัจฉรา คาปา
นาย จิรวัฒน์ เกิดโพธิ์พ่วง
น.ส. สุพัชรี สารีบุตร
น.ส. ทิพปภา พรมแก้วมา
น.ส. วรรณิภา ศรีไสว
น.ส. มนสิชา จันทกาญจน์
นาย สันติธร ชื่นโคกกรวด
น.ส. วรันดา ประสิทธิ์สมบัติ
นาย ธนกฤต สีหา
น.ส. ลลิตา ลิ่มถาวรานันต์
น.ส. พัสตราภรณ์ ไชยจรินทร์
นาย เทอดธิติ จิตต์เกษม
นาย สุทธิพงศ์ งามพริ้ง
นาย สุธน ตุลารักษ์
น.ส. กษิติพร เข็มทิศ
น.ส. มนัสวี ศรประสิทธิ์
นาย จักริน สิตะหิรัญ
น.ส. โสวลักษณ์ เสนพนัสสัก
น.ส. รติรัตน์ ศรีพรรณ
น.ส. เปมิกา เรืองสกุล

104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166

เลข
ประจาตัว
สอบ
6201236
6200577
6200526
6200739
6200214
6200975
6200947
6201040
6201225
6201275
6200784
6200278
6201005
6201053
6201335
6200331
6200608
6200908
6200433
6200330
6201339
6201063
6200547
6200294
6200434
6201131
6200460
6201210
6201467
6200397
6200444
6201170

ชื่อ - สกุล
น.ส. ชญานุช ใจแข็ง
น.ส. ภัทรภร สารสุวรรณ
น.ส. ปาณิสรา ประพรม
นาย ธนดล โพธิ์แต่ง
นาย อรุษ สวนพันธุ์
น.ส. กาญจนา วงศ์ปู่
น.ส. ณัฐพร เพ็งสวัสดิ์
น.ส. อคิราภ์ ภิรมย์
น.ส. ภีรดา แก้วสุพรรณ
นาย นิมิตร โอวาทวรัญํู
น.ส. เบญจมาศ ต๊ะเปา
น.ส. ปาริฉัตร ภูงามเงิน
น.ส. ธนพร เตชะเวชเจริญ
น.ส. กัลยกร จูงสุข
นาย เวสารัช พิมพา
น.ส. มัทนา โพธิ์พยัคฆ์
น.ส. วิมลพรรณ ศรีแม้นม่วง
น.ส. ธัญสุตา เกตุภูเขียว
น.ส. วรางคณา ภูมิลาเนา
น.ส. สุชาดา เสนะกูล
น.ส. อังค์วรา เหมจันทร์
น.ส. ปริยาภัทร ยอดใจ
น.ส. ฐาปนี ศรีอินทร์
น.ส. ธัญวรรณ ทะสดวก
นาย สรรวิสุทธิ์ ลาพูนพงศ์
น.ส. อภิญญา ชุ่มเย็น
นาย วัชรากร ทองคงแก้ว
น.ส. นภาภรณ์ กานต์นนทกร
น.ส. อริสรา เปียงใจ
น.ส. กนกวรรณ จิตรไพบูลย์
น.ส. กชกร ผาสุขธรรม
น.ส. กัญญรัตน์ วิชิตเสถียร
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เลข
ลาดับ ประจาตัว
สอบ
167 6201439
169 6200438
171 6200123
173 6201288
175 6200440
177 6201389
179 6200675
181 6200828
183 6200813
185 6200846
187 6201167
189 6200986
191 6200690
193 6200996
195 6200810
197 6200518
199 6200626
201 6200382
203 6201129
205 6201100
207 6200234
209 6200368
211 6200314
213 6201065
215 6201013
217 6200461
219 6200348
221 6200442
223 6200893
225 6200402
227 6201049
229 6200560

ชื่อ - สกุล
น.ส. สสิมา มูลสาคร
น.ส. ขัติยาภรณ์ กองพิลา
นาย พิงคนคร กังไพบูลย์
น.ส. ชุตินธร ไชยสมศรี
น.ส. ศศิธร วงค์หาญ
น.ส. กนกวรรณ มั่นถึง
นาย อนันต์นัค วงศ์สูงเนิน
น.ส. ณัฐนันท์ อินตะละ
น.ส. อุมาพร มีผิว
น.ส. พัชฉราพร ป๎ตนัย
น.ส. กัญญลักษณ์ โกรธกล้า
น.ส. มัณฑนา เหมะสถล
นาย เกษมสันต์ ชมชื่น
น.ส. ชนม์นิภา บุญยืด
นาง จตุพร ชัยศร
น.ส. สาลิณี ทองขา
นาย ณพิชญ์ อิ่มรส
น.ส. ปรียานุช เดชทองคา
น.ส. เลอลักษณ์ อินทร์ศรีพราหมณ์
นาย วีระวัฒน์ หลั่งแรงกิจ
น.ส. ณัฐชยา พังจันตา
น.ส. เบญจภาวัญ ดวงจันทร์
น.ส. จินตนา นิลน้อย
น.ส. ธัณวรัตม์ มีชัย
น.ส. ศุภนิดา เกษจันทร์ทิวา
น.ส. นริศรา เดชบุญ
น.ส. ศศิธร สวัสดิ์ผล
น.ส. ธัญญลักษณ์ จันต๊ะวงศ์
น.ส. อลิสา ชะม้ายกลาง
น.ส. ปิยะมาศ ยะแสง
น.ส. ศรารัตน์ กาบแก้ว
น.ส. สิริพร พิทักษ์พรวงศ์

ลาดับ
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230

เลข
ประจาตัว
สอบ
6200681
6200639
6200495
6201157
6201269
6200503
6201258
6201009
6201448
6200994
6201268
6200572
6200531
6200686
6200269
6200504
6201058
6201249
6201390
6200590
6200499
6200579
6200498
6200882
6200431
6201470
6200454
6200587
6200629
6200475
6200817
6201466

ชื่อ - สกุล
นาย ธนิต ศรีวงษ์
น.ส. กัณธิญา คงบุญ
น.ส. สุภญาดา มณีนิล
นาย ชนกกมล โสวภาค
น.ส. ไวยากรณ์ คนสูง
น.ส. ธารทิพย์ พนิกรณ์
น.ส. จรรยา เกิดแพ
นาย จักรพันธ์ ร่วมทอง
นาย ณัฐพงศ์ เมฆใหม่
น.ส. สุภาวิณี ทันลา
น.ส. ณรีมาศ สังวรกาญจน์
น.ส. ปศิตา ทองไพบูลย์
น.ส. พัชรินทร์ ธงชัย
นาย พุฒิพงศ์ ศิริกัณฑ์
นาย ธนากร โพธิ์ไกร
น.ส. กัญญารัตน์ เจริญสุข
น.ส. กชพร จรบุรี
นาย สิริวรรษ อินอิ่ม
นาย กนกศักดิ์ นันทะศิริ
น.ส. อโนชา จันทะสีลา
น.ส. สุพรรณี แหวนเพชร์
น.ส. วรัญญา อึ้งสิทธิ์ภักดี
นาย บริพัตร ศรีวิวรรธนกุล
น.ส. สุนันทา ศิริโวหาร
นาย ภาคิน ดวงสาโรจน์
น.ส. ณวพร เดชานนท์
น.ส. พิชญ์นรี สิงห์สุวรรณ์
น.ส. จันจิรา ฟูแสง
น.ส. วราภรณ์ ใจคา
น.ส. เกษสุนีย์ ติ๊บใจ
น.ส. พิมพ์วรีย์ เจริญรัตนานุกูล
นาย ชานน เก็บไว้
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เลข
ลาดับ ประจาตัว
สอบ
231 6200727
233 6200786
235 6201001
237 6200291
239 6201023
241 6200603
243 6200418
245 6201473
247 6200760
249 6200177
251 6200510
253 6200870
255 6200449
257 6200417
259 6201436
261 6200785
263 6201326
265 6201302
267 6201290
269 6201018
271 6201079
273 6200492
275 6201169
277 6201321
279 6200766
281 6201373
283 6201333
285 6200771
287 6200688
289 6200607
291 6200573
293 6201446

ชื่อ - สกุล

ลาดับ

นาย กรกช กันภัย
นาย กฤษดา วัฒนวารี
นาย นนท์ณพัฒน์ บัวจันทร์
น.ส. จีรวรรณ เกตุปาน
น.ส. วรรณธนา ติระสา
น.ส. ธนศิริ พลเมืองดี
น.ส. สุธาวัลย์ แก้วคันโท
น.ส. ชมพูนุท คล้ายวรรณ
น.ส. เมทินี หนูอินทร์
น.ส. นิตยา พานพงษ์
น.ส. มัลลิกา ดีบกุ
น.ส. อกนิษฐ์ วิถียภัณท์
น.ส. พรพิมล ทอนมาตร
นาง พรพิมล วรรณะ
น.ส. สุปรีญา ธาตุวิสัย
น.ส. เพิ่มสุข อภิอัตชัย
น.ส. อภิชญา สุวรรณนิเวศน์
น.ส. จิรัชญา ญานสาร
นาย วัชรเดช บุญยัง
น.ส. ปวิตรา บัวคง
น.ส. ธัญภรณ์ สุขลิ้ม
น.ส. ลักษณ์นารา ฎีกา
น.ส. ปิยนันท์ ใจแข็ง
นาย จิตตพล โสตะจินดา
น.ส. ณัฐณิชา เตชะตามี
น.ส. อัจจิมา บารุงรส
น.ส. ณัฏธิดา ภูเชิด
น.ส. วชิราพิมพ์ สมบัติธีระ
น.ส. เจนจิรา นราชรัมย์
น.ส. พลอย ตันศิริสิทธิกุล
น.ส. เอมิกา แปงนุจา
นาย ศิวรัตน์ ชุมทอง

232
234
236
238
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258
260
262
264
266
268
270
272
274
276
278
280
282
284
286
288
290
292
294

เลข
ประจาตัว
สอบ
6201332
6200968
6200484
6200854
6200311
6200706
6200271
6200880
6200549
6201173
6200524
6200683
6200581
6200841
6200731
6200336
6200423
6200955
6200316
6200325
6200889
6200399
6200394
6200592
6200457
6200642
6201291
6200413
6200774
6200567
6201017
6200488

ชื่อ - สกุล
น.ส. ปาลิดา ประดิษฐสุข
น.ส. นฤภร วิทยพาณิชกร
น.ส. อัญชิสา เรืองสูง
นาย ธีรศักดิ์ หลวงสา
น.ส. เจนจิรา แจ้งสน
น.ส. จุฑารัตน์ พรหมโคตร
น.ส. ประภาพรรณ มีสุข
น.ส. ศศิวิมล กุลมัย
น.ส. พรทิวา ณ มณี
น.ส. อรณิชา เดียวอรุณ
น.ส. วัชราภรณ์ ชูจิตร
น.ส. นุจรี โพธิ์ขาว
นาย ทัตเทพ เกิดศรีทอง
น.ส. ธิทาพร บุญเนตร
น.ส. อรณัฐ วงษ์สิริโรจน์
น.ส. พัชริดา พิพัฒน์พงษ์ธาดา
น.ส. สิริกานต์ สงัด
น.ส. มณฑา ทิพย์มณี
น.ส. นิภาภรณ์ ประจวบสุข
น.ส. นุสริน แตมามุ
น.ส. วงศ์วุฒิพร ศิริษะ
น.ส. ไอลดา พัฒนพิศิษฐ
น.ส. วิชชุดา โคตรสิน
น.ส. ภัทรา เปล่งเกียรติกุล
น.ส. จินตนาถ เพียงกระโทก
น.ส. จันทราภรณ์ วรรณคา
น.ส. โชษิตา เสนทอง
นาย พนมไพร เชาวนวีรกุล
น.ส. พรนิชา จันดา
น.ส. อรอนงค์ อิ่นคา
น.ส. จินตนา โตประโคน
น.ส. ศรีสุดา เกียรติกสิกร
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เลข
ลาดับ ประจาตัว
สอบ
295 6201303
297 6201165
299 6200917
301 6201038
303 6201153

ชื่อ - สกุล

ลาดับ

น.ส. เบญจมาภรณ์ อ่างทอง
น.ส. วานิสสา เอียบสกุล
นาย ชญานิน ลาภา
น.ส. วรนิษฐา หล่อเลิศสุนทร
นาย ธนกร นันทกิติชัย

296
298
300
302

เลข
ประจาตัว
สอบ
6200743
6200672
6201267
6200863

ชื่อ - สกุล
น.ส. กัญญาณัฐ สุขด้วง
น.ส. รมย์รวินท์ น้อยทัพ
น.ส. ลลิดา ทวีวงศ์
น.ส. กนกพร ศรทรง

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อลาดับที่ 1 - 60 มารายงานตัว ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(สานักงานใหญ่) เลขที่ 2346 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900 ห้อง VIP (ใหม่) ชั้น 8 อาคาร
ทาวเวอร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-25586100
ต่อ 8337,8341-5 และขอให้ตอบรับการรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งทาง https://forms.gle/Dx8YK8Boxkbcpzos6
หรือ Scan QR-Code แบบตอบรับการบรรจุแต่งตั้ง (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
ทั้งนี้ ผู้ที่ธนาคารเรียกให้มารายงานตัวข้างต้น จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับพนักงานใหม่ ในวันที่ 13 – 21 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น และสานักส่งเสริมและฝึกอบรม
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเตรียมสัมภาระ เพื่อใช้สาหรับเข้ารับการอบรม และสามารถ
เข้าพักได้ที่โรงแรมมารวย การ์เด้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม
Scan QR-Code เข้ากลุ่มไลน์กลุ่มฝึกอบรมพนักงานการเงิน รุ่น 77 (เอกสารแนบท้ายประกาศ) เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
ในการเตรียมการฝึกอบรมในช่วงเวลาดังกล่าว
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 ผู้เข้ารับการรายงานตัวมาถึงสถานที่นัดก่อนเวลา 15 นาที
2.4 ผู้เข้ารับการรายงานตัวควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2.5 ปากกาลูกลื่นเพื่อกรอกข้อมูล
ผู้ที่เข้ารับการรายงานตัวยังไม่ควรลาออกจากที่ทางานเดิมเนื่องจากธนาคารจะต้องตรวจสอบ
ผลการตรวจสุขภาพและผลการตรวจสอบพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ หากธนาคารตรวจพบว่าผู้ที่เข้ารับการรายงานตัว
มีประวัติอาชญากร หรือผลการตรวจสุขภาพไม่ผ่าน ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
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3. อัตราเงินเดือน
3.1 บุคคลภายนอก
กาหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนขั้นต้น
ของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3.2 ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1
กาหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนขั้นต้น
ของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากป๎จจุบันผู้ผ่านเกณฑ์
การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือน สูงกว่า อัตราเงินเดือนขั้นต้นของพนักงานระดับ 4 ธนาคารจะให้ได้รับเงินเดือน
โดยเทียบเคียงตามหลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าจ้างผู้ช่วยพนักงานที่เปลี่ยนตาแหน่งและหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง
ผู้ช่วยพนักงานเป็นพนักงาน กรณีสอบได้ในตาแหน่งที่ไม่ตรงกับตาแหน่งป๎จจุบัน ธนาคารพิจารณาค่าประสบการณ์
การทางานในธนาคารเพื่อจ่ายเป็นอัตราเงินเพิ่มเติมร้อยละ 6 ต่อปี ได้ไม่เกิน 3 ปี (ไม่เกินร้อยละ 18) ของอัตรา
เงินเดือนขั้นต้นของพนักงานระดับ 4 แต่ไม่เกินเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน
4. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
4.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่ธนาคารกาหนด
ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ถูกต้องตามที่ธนาคารกาหนดไว้ จะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
พนักงานการเงิน ระดับ 4 และจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้ว
ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 จะต้องกลับไป
ปฏิบัติงานตาแหน่งเดิม)
4.2 ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเรียงลาดับตามอัตราว่าง
หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก ไม่พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานใน สนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น
จะถือว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งในครั้งนี้และจะนาไปต่อท้ายบัญชี(ได้เพียงครั้งเดียว) โดยธนาคารจะพิจารณา
บรรจุแต่งตั้งบัญชีสารองครั้งต่อไป และหากถึงลาดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงาน
ในส่วนงานที่มีอัตราว่างขณะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดสิทธิ์ออกจากบัญชีสารองและจะแต่งตั้ง
ผู้ผ่านเกณฑ์ฯ ลาดับถัดไป
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 จะต้องสามารถไปปฏิบัติงานตามเวลา
ที่ส่วนงานกาหนด โดยต้องอยู่ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้น ๆ ในสังกัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
ทั้งนี้ หากได้รับการเรียกตัวปฏิบัติงานประจาสาขาที่มีเวลาทาการนอกเหนือเวลาทาการปกติของธนาคาร
(เวลา 8.30 – 16.30 น.) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
4.5 กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตาแหน่งทีธ่ นาคารกาหนดมีอัตราว่าง ธนาคาร
ขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสารองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา
ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตาแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาและเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์
ตามตาแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลาดับ
4.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกาหนดเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้ง โดยสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือผลการพิจารณาของธนาคารเป็นที่สุด ไม่สามารถนามาโต้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
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4.7 กรณีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1
ต้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้
4.7.1 ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีผลลงโทษทางวินัย
ตามคาสั่งธนาคารถึงวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4.7.2 ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบข้อเท็จจริง สอบสวนหรือมีมูลเหตุที่อาจเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัยในช่วงเวลาพิจารณาแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ธนาคารจะชะลอการแต่งตั้งจนกว่าจะพ้นกาหนดระยะเวลาตามข้อ 4.7.1 หรือ
จนกระทั่งไม่ปรากฏความผิดตามข้อ 4.7.2
5. เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน
- บุคคลภายนอก
กาหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการประเมิน
การทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานต้องมีผล
คะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่
ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90 วัน และจะ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ
- ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1
กาหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการ
ประเมินการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน
ต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก
90 วัน และจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะให้กลับไปปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ตามเดิม
นับตั้งแต่วันที่ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานในครั้งที่ 2 และธนาคารจะพิจารณาให้ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่นตามสิทธิ์
ที่เคยได้รับเมื่อครั้งเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ก่อนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจากบัญชีสารองที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีสารองไว้
จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563
(ลงชื่อ) สมพร ปานอ่อน
(นายสมพร ปานอ่อน)
รองผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทาการแทน
ผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
1.แบบตอบรับรายงานตัว เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

(โปรดตอบรับการมารายงานตัว ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2563)
2. กลุ่มไลน์พนักงานการเงิน รุ่น 77
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แผนที่โรงแรมมารวย การ์เด้น

