ประกาศสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อผูส้ มัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
------------------------------------ตามที่ได้มีประกาศสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงวันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ นั้น
บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้
๑. รายชือ่ ผูส้ มัครสอบแข่งขัน
- ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑
๒. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ตาม วัน เวลา และ
สถานที่สอบ ดังนี้
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
วัน เวลาสอบ
วิชาสอบ
สถานที่สอบ
การสอบ
วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม - ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ
๒๕๕๕
สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วน
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หลักการทฤษฎี และความรู้ใน
สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน
- บทบาทและภารกิจของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
- การสรุปและวิเคราะห์บทความ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

เลขประจําตัวสอบ ๐๐๑ – ๐๑๕
ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณสิริ
อาคาร ๑ ชั้น ๓
เลขประจําตัวสอบ ๐๐๑๖ – ๐๔๑
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์
อาคาร ๑ ชั้น ๓
เลขประจําตัวสอบ ๐๐๔๒ – ๐๕๗
ณ ห้องสุนทร หงส์ลดารมภ์
อาคาร ๑ ชั้น ๓

ปากกาหมึกสีน้ําเงิน
หรือสีดํา

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๓.๑ ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน ถ้าผู้ใดสอบ
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง สําหรับวัน เวลา และสถานที่
สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
๓.๒ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด
/ ๓.๓ ให้ผู้เข้าสอบ.....

-๒๓.๓ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ
๓) ต้องนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ
ไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้
๔) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว ทั้งนี้ จะเรียกผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบก่อนเวลา
เริ่มสอบประมาณ ๑๕ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
๕) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๖) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่คณะกรรมการดําเนินการสอบฯ
กําหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
๗) ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง นอกนั้น
จะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดไว้ให้
โดยเฉพาะ
๘) ไม่นําตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์ อื่นใดเข้าไปในห้องสอบเว้นแต่
ตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์ ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ได้กําหนดให้นําเข้าห้องสอบ หากตรวจพบ
จะถือว่าเจตนากระทําการทุจริต โดยผู้นั้นจะต้องยุติการทําข้อสอบทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อเริ่มการสอบ
ไปแล้ว ๔๕ นาที รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนสําหรับบุคคลผู้นั้น
๙) เมื่ออยู่ในห้องสอบ และขณะสอบ จะต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบ
๑๐) แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ จะนําออกจากห้องสอบได้ก็เฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบ
ประจําวิชา หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเท่านั้น
๑๑) ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
๑๒) ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๑๓) ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป เมื่อส่งคําตอบวิชานั้นแล้ว
ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ แต่ทั้งนี้ ภายในเวลา ๔๕ นาที
นับตั้งแต่เวลาที่กําหนดเริ่มสอบ จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่
คุมสอบ
๑๔) เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
๑๕) เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทําคําตอบต้องหยุดทันที
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
/ ผู้ใดไม่....

-๓ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบ และคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือ
ทุกวิชาก็ได้
ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณวุฒิ
ที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มี
สิทธิเข้าสอบ
สําหรับผู้ที่สมัครสอบภายใน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบ
แข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดนําหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
อาคาร ๒ ชั้น ๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕
ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดําเนินการภายในกําหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ
เข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-๔เลขประจําตัวสอบ
๐๐๑

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑
ชื่อ – นามสกุล
นายณัฐวุฒิ รัตนะ

๐๐๒

นางสาวชนกสุดา เอี่ยมบริสุทธิ์

๐๐๓

นางสาวปารีณา วงศ์สุขเกษม

๐๐๔

นางสาววันวิสา บรรลือสิน

๐๐๕

นายไพ สุขศิริ

๐๐๖

นางสาวศิวาพร นามเย็น

๐๐๗

นายวัชรพันธุ์ กกสูงเนิน

๐๐๘

นางสาวจันจีรา โสะประจิน

๐๐๙

นางสาวอารียา กองกาญจนาทิพย์

๐๑๐

นางสาวเพ็ญพรรณ มั่นยืน

๐๑๑

นางสาวอรวรรณ วาดเขียน

๐๑๒

นางสาวกนกวรรณ กิ้มจ้อง

๐๑๓

นางสาวน้ําฝน ผ่องสุวรรณ

๐๑๔

นางสาวลักษณี พูลภักตร์

๐๑๕

นางสาวกิตติมา ยอดคํา

๐๑๖

นางสาวทิพยกาย พรหมกมล

๐๑๗

นายณฐพจน์ หุ่นแก้ว

๐๑๘

นายสุกฤต ขาวสว่าง

๐๑๙

นางสาวชีวรัตน์ สุมงคล

๐๒๐

นางสาวกัญญาณี ศิริมงคล

๐๒๑

นายกาสมัน ปะจิมะเย็ง

๐๒๒

นางสาวจุฑาทิพย์ ชมใจ

๐๒๓

นางสาวปิยะธิดา ตั้งไพศาลกิจ

๐๒๔

นายธนาวิชช ประกอบแสง

๐๒๕

นายคมจิต เนินหนู

๐๒๖

นางสาววนัสนันท์ โลกคําลือ

๐๒๗

นางสาวจิราภรณ์ ตาทิน

๐๒๘

นายณัฐวุฒิ อินทร์เนตร

๐๒๙

นางสาวณัฐพร ภูมิพิศิษฐานนท์

๐๓๐

นางสาวกานต์ธิดา เชียงทอง

-๕๐๓๑

นางสาวพันธจิต จันทะกล

๐๓๒

นางสาวเนตรนภา สารสร้อย

๐๓๓

นายเศรษฐกร บุญเรืองรัตน์

๐๓๔

นางสาวธิดารัตน์ ศรีสันต์

๐๓๕

นางสาวพัชรินทร์ ขันคํา

๐๓๖

นายอภิชัย สาริกะภูติ

๐๓๗

นางสาวชินากร สุวรรณประสิทธิ์

๐๓๘

นางสาวรัตติยา พระเนตร์

๐๓๙

นายอภิรักษ์ บุตรประเสริฐ

๐๔๐

นางสาวกนิศฐา สุขช่วย

๐๔๑

นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย

๐๔๒

นางสาวนันทวรรณ ยังเฟื่อง

๐๔๓

นางสาวอมาวสี คงทอง

๐๔๔

นางสาวอัญชลี มะลิวัลย์

๐๔๕

นายธนภัทร์ นรเศรษฐ์ตระกูล

๐๔๖

นางสาวชมพูนุท ส่งข่าว

๐๔๗

นางสาวสุภาพร ว่องวัฒนสิริ

๐๔๘

นางสาวอัญชลี ลิ่มสืบเชื้อ

๐๔๙

นางสาวรัตนาภรณ์ ยศศรี

๐๕๐

นายไพรสณธ์ ใจอินถา

๐๕๑

นางสาวภัทรีวัลย์ เกื้อด้วง

๐๕๒

นางสาวปภัสร์ธนัน กนกกุลธีรพัฒน์

๐๕๓

นางสาวหทัยรัตน์ ชัยพิชิต

๐๕๔

นายราชันย์ พัฒนศักดิ์

๐๕๕

นางเบ็ญจมาศ มูโต้

๐๕๖

นางสาวกฤตยา ทีนะกุล

๐๕๗

นายสิทธิเดช รุ่งเรือง
...................................................................

