ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรกฤษฎีใหม ระดับอำเภอ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
ผูรับจางแรงงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม (รอบที่ 3)
อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
******************
ตามที่ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ระดับอำเภอ ไดดำเนินการ
ประชาสัมพันธการรับสมัครรับจางงานและกำหนดการทดสอบคัดเลือกผูรับจางแรงาน ตามโครงการ 1 ตำบล ๑
กลุมเกษตรกฤษฎีใหม รอบที่ 3 โดยการสมัครดวยตนเองผานระบบออนไลน https://ntag.moac.go.th ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ระหวางวันที่ 8 ตุลาคม - 22 ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น
บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกผูรับจาง
แรงงาน ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรกฤษฎีใหม กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การคัดเลือก ดังนี้
๑. รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก เพื่อรับจางแรงงาน ตามโครงการ 1 ตำบล ๑ กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
จำนวน 32 ราย (ตามเอกสารแนบทาย)
ทั้งนี้การประกาศรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก คณะกรรมการฯ ไดประกาศตามเอกสาร
และข อเท็ จจริ งที่ ผู ส มั ค รคั ดเลื อกได รับ รองตนเองในใบสมัครคัดเลื อก ว าเป น ผู ที่มีคุ ณ สมบั ติ ทั่ว ไปและไม มี
ลักษณะตองหามมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขการรับสมัครและปฏิบัติตามวิธีการรับสมัครคัดเลือกไดอยาง
ถูกตองครบถวน
ดังนั้น หากปรากฏภายหลังผูสมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไมตรงไมครบถวนหรือปฏิบัติไมถูกตอง
และครบถวนตามประกาศดังกลาวจะถือวาผูสมัครคัดเลือกรายนั้นเปนผูที่ไมมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกมาตั้งแตตน
๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขารับการทดสอบภาคความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและภาค
ความเหมาะสมกับตำแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา และสถานที่
สอบ ดังนี้
๒.๑ ใหผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ เขารับการทดสอบภาคความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน โดย
วิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย และทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบการใชงาน Application) ในวันพฤหัสบดีที่ 29
ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา o๙.๐๐ - 10.๔๕ น. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแกว
๒.๒ ใหผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ เขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง โดยวิธีการ
สอบสัมภาษณรายบุคคล ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.๐๐ - 1๗.๐๐ น. หรือจนกวาจะ
แลวเสร็จ ฌ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแกว

๓. ระเบียบเกี่ยวกับ..../

-2๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ผู มีสิ ท ธิ์เข ารั บ การคั ด เลื อกการทดสอบภาคความรูความสามารถในการปฏิ บัติงาน และภาคความ
เหมาะสมกับตำแหนง จะตองปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังตอไปนี้
๓.1 แตงกายสุภาพเรียบรอย และประพฤติตนเปนสุภาพชน
๓.๒ เปนหนาที่ของผูเขารับการคัดเลือกที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่คดั เลือก และระเบียบเกี่ยวกับ
การคัดเลือกครั้งนี้
3.3 นำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือบัตรอื่นที่ระบุตัวตน ซึ่งหนวยงานของรัฐออกใหมา
แสดงเพื่อเขารับการทดสอบฯ เทานั้น หากไมมีบัตรดังกลาว กรรมการหรือเจาหนาที่จะไมใหเขารับการทดสอบฯ
๓.๔ ผูเขารับการคัดเลือกฯ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มดำเนินการทดสอบไมนอยกวา 30 นาที หาก
ไปถึงสถานที่สอบหลังจากเริ่มสอบไปแลว 30 นาที จะไมอนุญาตใหเขารับการทดสอบฯ
๓.๔.1 สิ่งที่สามารถนำเขาหองสอบได
๑) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
๒) อุปกรณเครื่องเขียน ไดแก ปากกา ดินสอ ยางลบ
๓) หนากากผาหรือหนากากอนามัย
4) สมารทโฟนที่สามารถใชงานอินเทอรเน็ตได
3.5 ผูเขารับการคัดเลือกจะตองผานเกณฑทดสอบรอยละ 60
คณะกรรมการจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกดวยความโปรงใส ยุติรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากผูใด
แอบอางวาสามารถชวยเหลือใหผูเขารับการคัดเลือกไดรับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณในทำนองเดียวกันโปรด
อยาหลงเชื่อและแจงใหทางคณะกรรมการทราบดวย เพื่อดำเนินการทางกฎหมายตอไป
คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ระดับอำเภอ จะประกาศรายชื่อผู
ผานการคัดเลือกผูรับจางแรงงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ภายหลังจากที่คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
พิ จ ารณาเรี ย บร อ ยแล ว โดยติ ด ประกาศ ณ หน า สำนั ก งานเกษตรอำเภอคำเขื่ อ นแก ว และทางเว็ บ ไซต
khamkhueankaeo.yasothon.doae.go.th
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เตือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

( นายสุชาติ ปกปอง )
เกษตรอำเภอคำเขื่อนแกว
ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ
๑ ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ระดับอำเภอคำเขื่อนแกว

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก เพื่อรับจางแรงงาน
ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม (รอบที่ 3)
ต.กุดกุง
ลำดับที่
1
2
3

เลขประจำตัวสอบ
0033153
0033182
0035570

ชื่อ – สกุล
นางสาวศิริวรรณ ยวนใจ
นางสาวมณธิดา กุดกุง
นางสาวอรวรรณ แนวสัตย

หมายเหตุ

ต.กูจาน
ลำดับที่
1
2
3
4

เลขประจำตัวสอบ
0032674
0034344
0034843
0035036

ชื่อ – สกุล
นายวีระพงษ กลมเกลียว
นางสาวจุฑามาศ นาสารีย
นางเพชรบุรี ทองวิโรจน
นางอรวี นาเวียง

หมายเหตุ

ต.แคนนอย
ลำดับที่
1
2
3
4

เลขประจำตัวสอบ
0033255
0033779
0034833
0035441

ชื่อ – สกุล
นางสาวฐิตาภา บุญราช
นางสาวสวรส มาลัย
นายวัชรา ปญญาใส
นายศักดิ์ชัย กกฝาย

หมายเหตุ

ต.ดงแคนใหญ
ลำดับที่
1

เลขประจำตัวสอบ
0033523

ชื่อ – สกุล
นางสาวศิริวรรณ สุตะคาน

หมายเหตุ

ต.ดงเจริญ
ลำดับที่
1
2
3

เลขประจำตัวสอบ
0034101
0034162
0035972

ชื่อ – สกุล
นางหนูคลาย พรมเดื่อ
นางสาววะจี หัดถโดน
นางสาวอุไร เวชกามา

หมายเหตุ

ต.ทุงมน
ลำดับที่
1
2
3

เลขประจำตัวสอบ
0034013
0034027
0035754

ชื่อ – สกุล
นางสาวจงกลรัตน สมจิตร
นางสาววรัญชลี จันทรสขุ
นายสมพร มนตขลัง

หมายเหตุ

ต.นาแก
ลำดับที่
1
2
3
4

เลขประจำตัวสอบ
0033150
0033222
0034518
0034574

ชื่อ – สกุล
นางลัดดา สายสะอาด
นางสาวจินาภรณ พุฒซอน
นางสาวสายพิณ ทองมนต
นายสาธิต บกนอย

หมายเหตุ

ต.นาคำ
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

เลขประจำตัวสอบ
0033213
0034080
0034402
0034534
0034920
0035737

ชื่อ – สกุล
นางสาวจุฑามาศ สุขสีคิ้ว
นางสาวรุงอรุณ แสงกลา
นางสาวจิดาภา กระทุมนอก
นายปยะณัฐ สุตะภักดิ์
นางสาวกัญญาวีร แหวนแกว
นางสาวกนกอร ปรากฎ

หมายเหตุ

ต.สงเปอย
ลำดับที่
1
2
3

เลขประจำตัวสอบ
0032564
0032574
0035342

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุภัสสรา เที่ยงผดุง
นางสาวรสริน หาระพันธุ
นางสาวเพชรชมภู ธุระพันธ

หมายเหตุ

ต.เหลาไฮ
ลำดับที่
1

เลขประจำตัวสอบ
0034372

ชื่อ – สกุล
นายวชิระ กุดเปง

หมายเหตุ

