
 

 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  จ ากัด 
เรื่อง  บัญชรีายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

______________________________________ 
 

  ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  จ ากัด  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก
เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565 นั้น   
 

  บัดนี้การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือเข้าสอบคัดเลือก จ านวน 
45 คน และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จ านวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล 

1 0001 น.ส.วรรษมน  จันทร์สุวรรณ 

2 0002 นางกัญญ์วรา  ด้ามทอง 

3 0003 น.ส.อภิรพร  ยืนยง 

4 0004 น.ส.พรพิมล  โพธิ์แก้ว 

5 0005 น.ส.ศิริลักษณ์  พงศ์สุริยา 

6 0006 น.ส.ภัทรวดี  โสภิณ 

7 0007 น.ส.จีรนุช  ทองวิจิตร 

8 0008 นายธนศักดิ์  ศิริบูรณ์ 

9 0009 น.ส.ข้าวหอม  ไชยวรรณ ์

10 0010 น.ส.ญาณภัทร  กางรัมย์ 

11 0011 น.ส.เจนจิรา  ยายิรัมย ์

12 0012 น.ส.สุกัญญา  สุดฉลาด 

13 0013 น.ส.วัชราภรณ ์ สองศร 

14 0014 น.ส.วัชรีภรณ์  สุขประเสริฐ 

15 0015 น.ส.ธนัชพร  ดวงใจด ี

16 0016 น.ส.อรอุมา  ภาษี 

17 0017 น.ส.ชฎาภรณ ์ ชามาศ 

18 0018 น.ส.ทิพย์สุคนธ ์ จบหล้า 
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ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล 

19 0019 น.ส.ดวงกมล  สิทธิศร ี

20 0020 น.ส.ธัญญลักษณ ์ เฉลียวไว 

21 0021 น.ส.พัชรินทร ์ ใบพลูทอง 

22 0022 น.ส.จินตนา  สิมาจารย์ 

23 0023 น.ส.สบาย  เงาเพชร 

24 0025 น.ส.นงนภัส  ยอดอินทร์ 

25 0026 น.ส.ศิริรัตน์  ขอชัย 

26 0028 น.ส.กาญจนา  แก้วดี 

27 0029 น.ส.ณัฐมน  ดีได้ด ี

28 0030 น.ส.สุภาพร  ใจเสงี่ยม 

29 0031 น.ส.จันทนา  ยาเพ็ชร 

30 0032 น.ส.สุนิตยา  สันทาลุนยั 

31 0033 น.ส.สุจิกา  ตะลาโส 

32 0034 น.ส.แพรว  แหลมทอง 

33 0035 น.ส.อภิญญา  แนบทางด ี

34 0036 น.ส.บุษกร  เตียถาวรชัย 

35 0037 น.ส.ณิชากร  อยู่ด ี

36 0039 น.ส.กัลยาณ ี  จงพินิจ 

37 0040 น.ส.วชิรา  ม่วงอ่อน 

38 0041 น.ส.ฐิติมา  ทวีเหลือ 

39 0042 น.ส.มลธิยา  กตัญญู 

40 0043 น.ส.สุชาดา  แจ้งสวา่ง 

41 0044 น.ส.ชัญญพัทธ ์ คุ้มแก้ว 

42 0045 นายวลัลภ  เจียมรัมย์ 

43 0046 ว่าท่ีร.ต.หญิงพชราภรณ ์โพธิ์พันธุ ์

44 0047 น.ส.นลนิ ี บัวสาย 

45 0048 น.ส.มณีวรรณ  สิงห์หาญ 
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 2.  รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ดังนี้ 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล 

1 0024 น.ส.ขนิษฐา  อุ่นเนื้อ 

2 0027 น.ส.ปรินทร  ลอยลม 

3 0038 น.ส.สมพร  ดียิ่ง 
 

  เนื่องจากขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2.1 (2) และ ข้อ 3.4 (2) 
 

  ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปรายงานตัวสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ          
ในวันเสาร์ ที่  26 มีนาคม 2565  เวลา  09.00 - 16.30 น. ณ อาคาร 28 ตึกครุศาสตร์ ชั้น 2      
ห้อง 205,206  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 

                 วิธีการสอบคัดเลือก 
         ก.  สอบข้อเขียน     50  คะแนน 
   ข.  สอบปฏิบัติ     30  คะแนน 

ค.  สอบสัมภาษณ์    20  คะแนน 
 

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้องได้รับคะแนนภาค ก. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ภาค ข. ไม่ต่ า 
กว่าร้อยละ 50 และคะแนนรวมภาค ก. และ ภาค ข. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  

ทั้งนี้  ผู้มีสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือกข้อเขียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  จ ากัด  และคณะกรรมการก ากับห้องสอบโดยเคร่งครัด  ดังต่อไปนี้ 

 

1. แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวก / แว่นตาด า (ยกเว้นแว่นสายตา) 
2. น าบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ  บัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้และปรากฏภาพถ่าย

ชัดเจน  สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ถือบัตร  มาแสดงต่อกรรมการ
ก ากับห้องสอบก่อนเข้าห้องสอบ 

3. ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ   
4. ให้น าเครื่องคิดเลข/ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน/ดินสอด า/หมึกลบค าผิด มาในวันสอบ 
5. หากมารายงานตัวเข้าห้องสอบช้ากว่า  15  นาที  ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ 
6. ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้แสดงหลักฐานการผ่านการรับราชการทหารหรือได้รับการยกเว้น ให้

น ามาแสดงและมอบส าเนาให้แก่กรรมการในวันสอบข้อเขียนด้วย 
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7. ระเบียบอ่ืน ๆ ที่กรรมการก ากับห้องสอบเห็นสมควรและเป็นประโยชน์ต่อการสอบด้วย
ความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  หากเกิดปัญหา  อุปสรรค  ขัดข้องประการใด  ประธาน
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  วินิจฉัยถือเป็นข้อยุติ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 
 

(ดร.ทพ.นพรัศม์  เหลือล้นนิธิศ) 
          ประธานกรรมการ 

                 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด 


