ประกาศสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)
****************************************
ตามที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ไดประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบแขงขันเปนเจาหนาที่ประจําสหกรณ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 จํานวน 5 ตําแหนง 10 อัตรา
ดังนี้
1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
จํานวน 1 อัตรา
2. นักทรัพยากรบุคคล
จํานวน 1 อัตรา
3. นิติกร
จํานวน 3 อัตรา
4. เจาพนักงานการเงินและบัญชี
จํานวน 2 อัตรา
5. เจาพนักงานธุรการ
จํานวน 3 อัตรา
โดยสหกรณไดดําเนินการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรูความสามารถเฉพาะ
สําหรับตําแหนง (ภาค ข) เมื่อวันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตําบลออมเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้น
บัดนี้ สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด โดยคณะกรรมการสรรหา
บุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนเจาหนาที่ประจําสหกรณ มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
เห็นชอบใหการรับรองผลการสอบแขงขันดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว
ดังนั้น สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด จึงขอประกาศรายชื่อผูผาน
การสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง(ภาคข) และมี
สิทธิเขาสอบแขงขันภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค) กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ดังนี้
1. รายชื่ อ ผูมี สิทธิ เข าสอบแข งขันภาคความเหมาะสมกับตํ าแหน ง (ภาค ค) รายละเอี ยด
ตามเอกสารแนบทาย ผนวก ก
2. กําหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการสอบแข งขั นภาคความเหมาะสมกั บ
ตําแหนง
2.1 กําหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค) ในวันอาทิตยที่ 8 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น. เปนตนไป รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย ผนวก ข
2.2 ผูเขาสอบตองแตงกายสุภาพ
2.3 หากผูเข าสอบไมม ารายงานตัว เข ารับ การสอบในวัน เวลาที่ กํ าหนดจะถื อ ว าผู นั้ น
สละสิทธิ์เขารับการสอบ

/๓. การประกาศ....

-2๓. การประกาศขึ้นบัญชีผผู านการสอบแขงขันและบรรจุแตงตั้ง
สหกรณ ฯ จะประกาศขึ้ นบั ญ ชีผู สอบแขงขัน ได ในวั น อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
ทางเว็บ ไซตสหกรณ ออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด www.dlasavingcoop.com โดยจะ
เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้งในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคล
เพื่อสอบแขงขันเปนเจาหนาที่ประจําสหกรณ

ผนวก ก
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)
****************************************************
1. ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ลําดับที่
1
2

เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
1001
นางสาว วันวิสาข ปนอํานาจ
1003
นางสาว เรณู อิ่มรัตน

หมายเหตุ

2. ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล
ลําดับที่
๑
๒
๓

เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
2004
นางสาว วนันยา เพื่องฟู
2005
นางสาว อนันตทิพย เจริญศรี
2006
นาย กิตติพงศ เริงสุทธิ์

หมายเหตุ

3. ตําแหนงนิติกร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เลขประจําตัวสอบ
3004
3007
3011
3013
3017
3022
3023
3027

ชื่อ - สกุล
นางสาว พรวิภา พรพัฒนะสกุลชัย
นางสาว นฤมล จังสมยา
นาย ปริญเมศร ธิติอัศราพงศ
นาย ภิรวิชญ มาเรือง
นางสาว สกลสุภา กังวานธนโชติ
นาย วัชรินทร ชุมเปง
นางสาว ธิดารัตน เชื้อพูล
นางสาว เก็จมณี ขันกสิกรรม

หมายเหตุ.- ลําดับที่ เรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวผูเขาสอบ

หมายเหตุ

ผนวก ก
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)
****************************************************
4. เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ลําดับที่
1
2

เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
4001
นางสาว อโนทัย มีประวัติ
4002
นางสาว นภสร สาละสาลิน

หมายเหตุ

5. เจาพนักงานธุรการ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

เลขประจําตัวสอบ
5003
5004
5006
5007
5008
5009

ชื่อ - สกุล
นาง เกศกมล ใจสาหัส
นางสาว แครทลียา ทรัพยสมใจ
นางสาว เรวดี จันทนูเดช
นาย วิวัฒน กิตติยะอําพล
นาย จักรกฤษณ อาจเอี่ยม
นางสาว ชิษณุชา บุญภูมิ

หมายเหตุ.- ลําดับที่ เรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวผูเขาสอบ

หมายเหตุ

ผนวก ข
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขันภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)
************************************
1. วันที่สอบ : วันอาทิตยที่ 8 พฤษภาคม 2565
2. หลักเกณฑและวิธีการสอบ :
2.1 ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกร
เวลา
ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบ
สถานที่สอบ
09.00 - 12.00 น. 1. ความรู ความเขาใจหรือความคิดเห็น
หองประชุมเล็ก วีไอพี 2
เกี่ยวกับงานในตําแหนงที่สมัครสอบ
โรงแรมสวนดุสิตเพลส
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
ถนนนครราชสีมา
บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธที่ดี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ
3. การติดตามขาวสารภายในประเทศและ
ตางประเทศ ทั้งทางดานสังคม การเมือง
และทั่วไป
4. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจําเปนกับ
งานที่จะปฎิบัติ
5. ความสามารถดานการใชภาษาตางประเทศ
(ใหนําสําเนาวุฒิบัตร หรือเอกสารที่แสดงวามี
ความรู ความสามารถมาแสดงดวย)
๖. ประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน ทักษะความรู
ความสามารถพิเศษสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ
๗. ความรูความสามารถในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป (ใหนําสําเนาวุฒิบัตร หรือ
เอกสารที่แสดงวามีความรูความสามารถ
มาแสดงดวย)

วิธีการสอบ
สอบสัมภาษณ

ผนวก ข
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขันภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)
************************************
1. วันที่สอบ : วันอาทิตยที่ 8 พฤษภาคม 2565
2. หลักเกณฑและวิธีการสอบ :
2.2 ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานธุรการ
เวลา
ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบ
สถานที่สอบ
09.00 - 12.00 น. 1. ความรู ความเขาใจหรือความคิดเห็น
หองประชุมสํานักงาน
เกี่ยวกับงานในตําแหนงที่สมัครสอบ
สหกรณออมทรัพย
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
กรมสงเสริมการปกครอง
บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธที่ดี
ทองถิ่น จํากัด อาคาร 5
3. การติดตามขาวสารภายในประเทศและ
ชั้น 1 กรมสงเสริม
ตางประเทศ ทั้งทางดานสังคม การเมือง
การปกครองทองถิ่น
และทั่วไป
ถนนนครราชสีมา
4. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจําเปน
เขตดุสิต กรุงเทพฯ
กับงานที่จะปฎิบัติ
5. ความสามารถดานการใชภาษาตางประเทศ
(ใหนําสําเนาวุฒิบัตร หรือเอกสารที่แสดงวามี
ความรูความสามารถมาแสดงดวย)
๖. ประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน ทักษะความรู
ความสามารถพิเศษสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ
๗. ความรูความสามารถในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป (ใหนําสําเนาวุฒิบัตร หรือ
เอกสารที่แสดงวามีความรูความสามารถมาแสดงดวย)
13.00 - 15.00 น. 8. ทดสอบทักษะการใชคอมพิวเตอร (เฉพาะ
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ)
9. ทดสอบการทําบัญชีเบื้องตน (เฉพาะตําแหนง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี)

วิธีการสอบ
สอบสัมภาษณ

สอบปฏิบัติ

