
ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 
ฉบับที ่๑๑/๒๕๕๙ 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพือ่คัดเลือกเปนเจาหนาทีก่ารเงินและเจาหนาทีก่ารบัญช ี
...................................... 

 

  ดวยสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด ประสงคจะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจางเปน
เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามขอบังคับขอที่ ๑๐๐ และ    
มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๒๙ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับ
สมัครเพื่อคัดเลือกโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 ๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียด 
  ตําแหนงที่จะจางปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
คุณสมบัติทั่วไป 
  ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปแตไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ  
  ๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  ๔. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ได ไรความสามารถหรือ           
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนฯ 
  ๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 
  ๖. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะการกระทําผิดทางอาญา 
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
จนเปนที่รังเกียจของสังคม 
  ๗. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

๘. ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร 
      สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางสหกรณฯ ไมรับสมัครสอบและไมอาจสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเขาเปนเจาหนาที่ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความขอ ๕ ของคําสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ 
               ทั้งนี้ ผูที่ผานการคัดเลือกในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และ
จะตองนําใบรับรองแพทยซึ่งออกให ไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม ตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นดวย 
 ๓. การรับสมัคร 
        ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่  สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด  ตั้งแตวันที่ ๑๓-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวัน เวลาราชการ(เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
และ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.) สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร  
โดยจะรับสมัครเฉพาะผูท่ีแตงกายสุภาพและประพฤติตนเปนสุภาพชนเทานั้น 
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        ๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
       ๑. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว โดยถายไว
ไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันเปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
       ๒. สําเนาแสดงผลการศึกษา เชน ปริญญาบัตร ใบประกาศ ระเบียนแสดงผลการเรียน
ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ  
       ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
       ๔. สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน  ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 
       ๕. หนังสือรับรองการผานงาน (ถาม)ี จํานวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ
ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับดวย 
     ๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร 
       ผูสมัครคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียม จํานวน ๑๐๐.-บาท(หนึ่งรอยบาทถวน) 
เมื่อสมัครแลวคาธรรมเนียมจะไมจายคืน เวนแตในกรณีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง แตทั้งนี้จะตอง
ดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ 
     ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
       ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวา
เปนผูคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด  
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผล   
ทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด จะไมคืนคาธรรมเนียมในการ
สมัครดวย 
         ๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบและการสัมภาษณ และกําหนดวัน เวลา สถานที ่ 
ในการสอบและการสัมภาษณ  

    สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบและ
สัมภาษณ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และกําหนดการสอบและสัมภาษณ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙      
ณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด  
 ๕. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
      ผู สมัครตอ ง ได รั บการสอบและการสัมภาษณด วยวิ ธี ก ารสอบและการสัมภาษณ                
ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการกําหนดแนบทายประกาศ 
 ๖. เกณฑการตัดสิน 
      ผูที่ถือวาเปนผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการสอบและการสัมภาษณไม     
ต่ํากวารอยละ ๗๐ 
 ๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
               สหกรณออมทรพัยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามลําดับ
คะแนนจากผูไดคะแนนการสอบและการสัมภาษณสูงสุดตามลําดับ ในกรณีที่ไดคะแนนเทากัน จะใหผูสมัครกอน
เปนผูไดลําดบัที่สูงกวา  โดยพิจารณาใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ณ สหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการใหถือเปนที่
สิ้นสุด 
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 ๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
      ผูผานการคัดเลือกจะตองทําสัญญาจางกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด        
ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  ๙. สิทธิประโยชน  
        สิทธิประโยชนใหเปนไปตามระเบียบสหกรณและตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ 
กําหนด 
  ๑๐. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สหกรณฯ ที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อทดลองงานเปนระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดเริ่มปฏิบัติงานกับ
สหกรณ และใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกป 
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

 
          (ลงชื่อ) 

(นายปน  นันทะเสน) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทาย ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 
 ลงวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

****************************** 
ตําแหนงเจาหนาทีก่ารเงิน,การบัญชี 
 อัตราวาง        ๑   อัตรา 
 คาตอบแทน      จํานวน ๙,๐๓๐.๐๐ บาท (เกาพันสามสิบบาทถวน) 

ระยะเวลาจาง    ใหเปนไปตามผลการประเมินการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ 
กําหนด 

 สิทธิประโยชน    สิทธิประโยชนใหเปนไปตามคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ กําหนด 
คุณสมบัติ         ๑. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ดานการเงินและ    

การบัญชีหรือเทียบเทา 
     ๒. มีความสามารถและประสบการณในการทํางานดานคอมพิวเตอร 
     ๓. มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผูอื่นไดด ี
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คําสั่งสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 
ที ่๑๕ / ๒๕๕๙ 

              เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเจาหนาที่การเงิน,การบัญชี 
...................................... 

  ดวยสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด จะดําเนินการรับสมัครเจาหนาที่การเงิน,
การบัญชีสหกรณฯ ตามประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณ ขอ ๑๐๐ และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดที ่๒๙  
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเจาหนาที่การเงิน,
การบัญชี สหกรณฯ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี ้
     ๑. คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเจาหนาที่การเงิน,การบัญชี   
                      ๑.๑ นายปน  นันทะเสน                ประธานกรรมการ 
     ๑.๒ นายศักดิ์สิน  กุลบุตรดี  กรรมการ 
     ๑.๓ นายอัครเดช  บุญเย็น  กรรมการ 
     ๑.๔ นายวิสิฐศักดิ์  พิริยานนท       กรรมการ 
     ๑.๕ นายทวี  บุตรสอน          กรรมการ 
     ๑.๖ นายบัวทอง  เอกศิริ  กรรมการ/เลขานุการ 

ใหมีหนาที ่
               ๑. ดําเนินการสอบ และสัมภาษณผูสมัครโดยวิธีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายวิธี แลวแตกรณี 
เมื่อดําเนินการเสร็จแลวใหรวบรวมคะแนนเพื่อดําเนินการตอไป 

      ๒. ดําเนินการคัดเลือกเจาหนาที่การเงิน,การบัญชี  ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
ยุติธรรม กําหนดวัน เวลา สถานที่ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณตามความจําเปนโดยไมขัดตอหลักเกณฑที่
เกี่ยวของ ตลอดจนประกาศรายชื่อผูผานการสอบและการสัมภาษณ ตัดสินปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการ  
       ๒. เจาหนาที่รับสมัคร 
              ๒.๑ นายทวี  บุตรสอน ตําแหนงกรรมการผูจัดการ เปนกรรมการรับสมัครเจาหนาที่การเงิน,
การบัญชี    
           ๒.๒ นางกฤษณา  สนเทห ตําแหนงผูชวยผูจัดการ เปนกรรมการรับสมัครเจาหนาที่การเงิน,
การบัญชี    
           ๒.๓ นางสาวกรรณิการ  ทองไทย ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ เปนกรรมการรับสมัครเจาหนาที่
การเงิน,การบัญชี   
                    ใหมีหนาที่ดําเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร พรอมทั้งอํานวยความสะดวก
ใหแกผูสมัครตามสมควร 
   

     ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  ถึงจนกวาการคัดเลือกจะแลวเสร็จ 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๙ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                     (ลงชื่อ) 

(นายปน  นันทะเสน) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 



 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ  จํากัด 
ฉบับที่         /๒๕๕๙ 

เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบและสัมภาษณ และกําหนดวัน เวลา สถานที่  
...................................... 

 

  ตามทีไ่ดมีประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนเจาหนาการเงิน,การบัญชี สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 
นั้น บัดนี้ การรับสมัครไดสิ้นสุดลงแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบและสัมภาษณ ดังนี้ 
  ๑. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบและสัมภาษณ ตําแหนงเจาหนาที่การเงิน,การบัญชีสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัดมรีายชื่อ ดังนี ้ 
   

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๐๐๑    

๐๐๒    

๐๐๓    

  ๒. กําหนด วัน เวลา สถานที่ ในการสอบและสัมภาษณ ใหผูมีสิทธิเขารับการสอบและการ
สัมภาษณ  ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 
 

ตําแหนง วิธีการประเมิน วัน / เวลา สถานที่ 
เจาหนาทีก่ารเงิน
และการบัญชี 
 
 

การสอบและสัมภาษณ 
 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

สหกรณออมทรัพย-
สาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 

 

  ๓. ประกาศรายชื่อผูผานการสอบและสัมภาษณ 
      สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบและ
สัมภาษณในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ  สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ  จํากัด 
 
      ประกาศ  ณ  วันที ่๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

              
          (ลงชื่อ) 

(นายปน  นันทะเสน) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 
 

 
 
 
 
 



ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 
ฉบับที่       /๒๕๕๙ 

เรื่อง รายช่ือผูผานการสอบและสัมภาษณ  
...................................... 

 

  ตามทีไ่ดมีประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานสหกรณฯ ตําแหนงเจาหนาทีก่ารเงิน,การบัญชี ไดดําเนินการสอบ
และการสัมภาษณ เมื่อวันที ่๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผูผานการสอบและสัมภาษณ นั้น 
  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด ขอประกาศรายชื่อผูผานการสอบและการ
สัมภาษณ ตําแหนงเจาหนาที่การเงิน,การบัญชี ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวแนบทายประกาศรับสมัครฯ ฉบับ
ดังกลาว ดังมีรายชื่อแนบทายประกาศนี ้
 

  ทั้งนี้ ใหผูมีรายชื่อดังกลาวเขารับการรายงานตัว ตามวัน เวลา สถานที่ ดังแนบทายประกาศนี้ 
ผูใดไมมาเขารับการรายงานตัว ภายในกําหนด วัน เวลา สถานที่ดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์   
  

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
                  (ลงชื่อ) 

(นายปน  นันทะเสน) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบและสัมภาษณใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
(แนบทายประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ) 

๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเทา 
หุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตนเปน
สุภาพชน 

๒. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
๓. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให ไปใน

วันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ
อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได 

๔. การเขารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียนทดสอบตัวอยางงานและสอบสัมภาษณ
ตองปฏิบัติ ดังนี้  

 ๔.๑ หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ เวนแตไดรับ
อนุญาตจากกรรมการผูคุมหองสอบ 

 ๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบได        
ก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการผูคุมหองสอบ 

 ๔.๓ ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการ
สอบโดยเครงครัด 

 ๔.๔ ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น 
 ๔.๕ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว ๓๐ นาที 

จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
 ๔.๖ ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัครและตามวัน เวลาที่

กําหนดในตารางสอบ 
 ๔.๗ ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ

สมรรถนะใด จะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น 
๔.๘ เขียน ชื่อ- สกุล สมรรถนะที่ สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและเลขประจําตัวเฉพาะในที ่    

ที่กําหนดใหเทานั้น 
 ๔.๙ เมื่ออยูในหองสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไมออกจาก

หองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ 
 ๔.๑๐ ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือ

เจาหนาที่ ควบคุมการสอบกอนจึงจะออกจากหองสอบได 
 ๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวนแต

คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น 
 ๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาสอบและกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบจะตอง

หยุดทันที  แตจะออกจากหองสอบไดก็ตอเมือ่กรรมการหรือเจาหนาที่อนุญาตแลวเทานั้น 
 ๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแลวตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ 

และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู 
 ๔.๑๔ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผูใดทุจริต หรือ

พยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และกรรมการดําเนินการสอบจะพิจารณา  
สั่งงดการใหคะแนนก็ได 

 ๔.๑๕ ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน  เวลา และสถานที่ดังกลาวถือวาสละสิทธิและไมมีสิทธิเขา
รับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 



ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 
ฉบับที่  ....../๒๕๕๙ 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกเจาหนาที่การเงิน, การบัญชี 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ  จํากัด 

...................................... 
 

  ตามที่ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด ไดประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการ       
ไดดําเนินการสอบและสัมภาษณ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบรอยแลวนั้น 
  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  
เปนเจาหนาทีก่ารเงิน,การบัญชี สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด ดังนี้ 
 

  ตําแหนง เจาหนาที่การเงิน,การบัญชี 
  ลําดับที่   เลขประจําตัวสอบ   ชื่อ - นามสกุล 
      ๑.     
                     ๒.   
                     ๓.  
 

  ทั้งนี้  ใหผูผานการคัดเลือกตําแหนง เจาหนาที่การเงิน,การบัญชี ลําดับที่ ๑ มารายงานตัว
และ  ทําสัญญาจางเปนเจาหนาทีก่ารเงิน,การบัญชี สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด ในวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 

 

         ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
           
                  (ลงชื่อ) 

(นายปน  นันทะเสน) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

ผลการคัดเลือกมรรถนะและสัมภาษณเจาหนาทีค่อมพิวเตอร 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 

วันที่ ..................................... 
 

เลขที่ประจําตัว
ผูสอบ 

ชื่อ  -  สกุล 
ผลคะแนน 

รวมทั้งสิ้น 
ขอเขียน ปฏิบัติ อัตนัย 

      
      
      
      

  

ดังมีคณะกรรมการควบคุม ตอไปนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ …………………..พ.ศ. ............... 
 
 

                  (ลงชื่อ) 
(นายปน  นันทะเสน) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 

 
 




