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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากัด
ฉบับที่ 10/2565
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
-----------------------------ตามที่ไ ด้ มีป ระกาศสหกรณ์อ อมทรั พ ย์ส านัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั ง คม
แห่งชาติ จากัด ฉบับที่ 7/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จากัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังต่อไปนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
เลขประจาตัวสอบ
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ชื่อ – นามสกุล
น.ส.แสงดาว
น.ส.รินรดี
น.ส.ภูณิษศา
น.ส.วรวรรณพร
น.ส.พุทธวรรณ
น.ส.อัจจิมา
น.ส.ธิดารัตน์

ฮองต้น
ทานันท์
บัวจันทร์
ศรีเมือง
จิตตประกอบ
โมบัณฑิตย์
รัตนพงษ์

2. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยวิธีสอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์
ให้ ผู้ มี สิ ทธิ เข้ ารั บการสอบแข่ งขั นความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสอบสั มภาษณ์ ในวั นเสาร์ ที่
6 สิงหาคม 2565 ณ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 3 โดย
แบ่งเป็นการสอบข้อเขียน ช่วงเช้า ที่ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ เวลา 09.00 - 12.00 น. และการสอบสัมภาษณ์ ช่วงบ่าย
ที่ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
3. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนใน
การสอบแข่งขันความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
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4. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้ มส้น สุ ภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
4.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ และสอบสัมภาษณ์
4.3 ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไปในวันสอบแข่งขัน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และสอบสัมภาษณ์ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบแข่งขัน อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบแข่งขันความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และสอบสัมภาษณ์ก็ได้
4.4 การเข้ารับการสอบแข่งขันความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติดังนี้
4.4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่ ง และคาแนะนาของกรรมการ หรือ เจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
4.4.4 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการสอบตามวัน เวลา ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
4.4.5 ต้องถึงห้องสอบภายในเวลา 30 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ
จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
4.4.6 เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบ ขณะสอบต้ อ งไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า สอบรายอื่ น ๆ
หรื อ บุ ค คลภายนอก และไม่ อ อกจากห้ อ งสอบ เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตและ
อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.4.7 ถ้ า สอบเสร็ จ ก่ อ นเวลาและส่ ง กระดาษค าตอบนั้ น แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าต
จากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
4.4.8 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ ใ ช้ ใ นการสอบจะน าออกจากห้ อ งสอบไม่ ไ ด้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
4.4.9 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้ห ยุดทาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
4.4.10 เมื่ อ สอบเสร็ จ แล้ ว ต้ อ งไปจากสถานที่ ส อบโดยพลั น ห้ า มติ ดต่ อ กั บ ผู้ ที่ ยั ง สอบ
อยู่ในห้องสอบ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.5 ผู้ใดไม่ปฏิบั ติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบแข่งขันความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และสอบสัมภาษณ์ และ
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
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4.6 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การสอบแข่งขันความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นายสุภรัฐ หงษ์มณี)
ประธานกรรมการดาเนินการ

