ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรกฤษฎีใหม ระดับอำเภอ
เรื่อง รายชื่อมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
ผูรับจางแรงงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรหฤษฎีใหม(รอบที่ 4)
อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
******************
ตามที่ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ระดับอำเภอ ไดดำเนินการ
ประชาสัมพันธการรับสมัครรับจางงาน ตามโครงการ 1 ตำบล ๑ กลุมเกษตรกฤษฎีใหม(รอบที่ 4) โดยการสมัคร
ดวยตนเองที่สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแกว ระหวางวันที่ 12 – 19 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 นั้น
บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแลว จึงขอประกาศรายชื่ อผูมีสิทธิ์ เขารั บการคัด เลื อกผูรับจาง
แรงงาน ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรกฤษฎีใหม กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การคัดเลือก ดังนี้
๑. รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก เพื่อรับจางแรงงาน ตามโครงการ 1 ตำบล ๑ กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
จำนวน 20 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 หากปรากฏภายหลังผูสมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไมตรง ไมครบถวนหรือปฏิบัติไมถูกตอง
และครบถวน ตามประกาศดังกลาวจะถือวาผูสมัครดัดเลือกรายนั้นเปนผูที่ไมมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกมาตั้งแตตน
๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขารับการทดสอบภาคความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและภาค
ความเหมาะสมกับตำแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา และสถานที่
สอบ ดังนี้
๒.๑ ใหผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ เขารับการทดสอบภาคความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน โดย
วิธีการสอบข อเขีย นแบบปรนั ย และทดสอบภาคปฏิบั ติ (ทดสอบการใช งาน Application) ในวัน ศุ กรที่ 26
มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.๐๐ - 13.45 น. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแกว
๒.๒ ใหผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ เขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง โดยวิธีการ
สอบสัมภาษณรายบุคคล ในวันศุกรที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.๐๐ - 1๗.๐๐ น. หรือจนกวาจะแลว
เสร็จ ฌ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแกว

/๓. ระเบียบเกี่ยวกับ....

-2๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ผู มี สิ ท ธิ์ เ ข า รั บ การคั ด เลื อ กการทดสอบภาคความรู ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน และภาค
ความเหมาะสมกับตำแหนง 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 ควรถึงสถานที่สอบกอนเริ่มดำเนินการทดสอบไมนอยกวา 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 ผูเขารับการคัดเลือกจะตองผานเกณฑทดสอบ 60 % ขึ้นไป
คณะกรรมการจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกดวยความโปรงใส ยุติรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากผูใด
แอบอางวาสามารถช วยเหลือให ผูเข ารับ การคั ดเลือกไดรับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณในทำนองเดี ยวกั น
โปรดอยาหลงเชื่อและแจงใหทางคณะกรรมการทราบดวย เพื่อดำเนินการทางกฎหมายตอไป
คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ระดับอำเภอ จะประกาศรายชื่อ
ผู ผ า นการคัด เลือ กผู รับ จา งแรงงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ ม เกษตรทฤษฎีใหม ในวัน จัน ทรที ่ 29
มีน าคม ๒๕๖4 โดยติด ประกาศ ณ หนา สำนัก งานเกษตรอำเภอคำเขื ่อ นแกว และทางเว็บ ไซต
khamkhueankaeo.yasothon.doae.go.th
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

( นายสุชาติ ปกปอง )
เกษตรอำเภอคำเขื่อนแกว
ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ
๑ ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ระดับอำเภอคำเขื่อนแกว

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก เพื่อรับจางแรงงาน
ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม(รอบที่ 4)
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เลขประจำตัวสอบ
0042281
0042280
0042267
0042264
0042263
0042259
0042256
0042199
0042198
0042197
0042169
0042167
0042166
0042165
0042164
0042148
0042063
0042060
0041852
0042307

ชื่อ – สกุล
นางวาสนา สายสอน
นายมนตรี ขันอาษา
นางสาวจิราพร ขวัญทอง
นายพรหมพิพัฒน สมวงศ
นางสาวณัฐธิดา ภูตะอินทร
นางสาวอรพรรณ ทองปาน
นางสาวมนฑาทิพย จิตตใหญ
นางสุวิมล วงศอนันต
นางสาวดรุณี สุวรรณคีรี
นางสาวจุฑาทิพย จวนสาง
นางเพชรา เดชากุลพิพัฒน
นางสาวเกษร ไชยนา
นางสาวจิราภรณ พอกพูล
นางสาวปนัดดา จันทรเพชร
นางสาววรรณิศา กุลสุวรรณ
นายจิตติวัฒน ผลทับทิม
นางสาวจุฑาทิพย ภูจัตตุ
นางสาวอรุณรัตน ทองทา
นางวราพร เพียรชนะ
นางสาววาสนา ทองทา

หมายเหตุ

