
 
ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 

ท่ี 18 / 2565 

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด                                                                     

**************** 

 ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประกาศท่ี 14/2565 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2565              

เรื่อง การรับสมัครสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด จํานวน 6 อัตรา 

นั้น  

 บัดนี้ ครบกําหนดเวลาการยื่นสมัครเขารับการคัดเลือกดังกลาว และสหกรณฯ ไดพิจารณารายละเอียด

คุณสมบัติของผูสมัครเรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาท่ีสหกรณฯ 

ดังนี้ 

1. รายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
1.1 ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 
หมายเลข

ประจําตัวสอบ 
หมายเหตุ 

1 นางสาวกัญชนิภา พันแสน 02   

2 นางสาวอรไท แขงขัน 03   

3 นางสาวขาวหอม ไชยวรรณ 04   

4 นางสาวชนัญญา รัตนาวิวัฒน 05   

5 นางสาวเมทินี พริ้งศิรินันทกุล 06   

6 นายกานตพงศ คุณนุช 07   

7 นางสาวปรีณาภา พุทธานุ 08   

8 นางสาวสุธาทิพย สังขนอย 09   

9 นางสาวก่ิงกาญจน ชาญวาป 10   

10 นางสาววรรณวิสา ใยยอย 11   

11 นางสาวสุดารัตน ฤกษดี 12   

12 นางสาวศิริพร นิสัยกลา 13   

13 นายเอราวัณ พูนชัย 14   

14 นางสาวคํามูล เก็งรัมย 15   

15 นางสาวสาวิตร ีทองออน 16   

16 นางอารยา ไดเห็นตอบ 17   

1.2 ตําแหนง... 



1.2 ตําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและการบัญชี 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 
หมายเลข

ประจําตัวสอบ 
หมายเหตุ 

1 นางสาวพรชติา เผาพันธุ 01   

2 นางสาวนิตยา ยอดรัก 02   

3 นางสาวภัทราวด ีศรีสวาง 03   

4 นางสาวจิราวรรณ แกวสุรีย 04   

5 นางสาวชนาพร ปญญาแหลม 05   

6 นางสาวดวงสุดา ปญญาแหลม 06   

7 นางสาวธมน เจริญพิทยา 07   

8 นางสาวณภัทร สานุสรณ 08   

9 นางสาวปริตา ตุมทอง 09   

10 นางสาวธาริดา โคกแกว 10   

11 นางสาวภัทรวด ีโสภิณ 11   

12 นางสาวจิราวรรณ สังขนอย 12   

13 นางสาวนุสรา ทองนํา 13   

14 นางสาวอมิตตา สุทธิรัมย 14   

15 นางสาวณัฐริกา มุมทอง 15   

16 นางสาวธัญญารัตน ยิ่งไดชม 16   

17 นางสาวธนัชพร ดวงใจด ี 17   

18 นางสาวพัทธธีรา รังษี 18   

19 นางสาวสุรีรัตน ฉิมพินิจ 19   

20 นางสาวทิติมา สุภาพ 20 
ขาดคุณสมบัติสาขาวิชา

ไมตรงตามประกาศ 

21 นางสาวมัลลิกา เมืองงาม 21 
ขาดคุณสมบัติสาขาวิชา

ไมตรงตามประกาศ 

22 นางสาวจิรัตชยา ภาสําราญ 22   

23 นางสาวลิษา เรียบรอย 23   

24 นางสาวนุจรี ตะเคียนราม 24   

25 นางสาวสุทธิวรรณ ชายสําอางค 25   

26 นางสาวสุภาพร ใจเสง่ียม 26   

27 นางสาวอนันดา สมออน 27   

28 นางสาวณฐมน โชติธนธรกิจ 28   

29 นางสาวธัญรัตน พันธนา 29   

ลําดับท่ี... 



ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 
หมายเลข

ประจําตัวสอบ 
หมายเหตุ 

30 นางสาวปาณิศา กลีบบัว 30   

31 น.ส.ปทมาภรณ เจริญรัตนประทุม 31   

32 นางสาวกมลพร กกรัมย 32   

33 นางสาวบุษกร เตียถาวรชัย 33   

34 นางสาวศศิภา จันทรกลา 34   

35 นายวัลลภ เจียมรัมย 35   

36 นางสาวอรอนงค เตียงทอง 36   

37 นางสาวสุทธิดา หมายเลิศหลา 37   

38 นางสาวธัญญาภรณ บุญมี 38   

39 นางสาวอภิรพร ยืนยง 39   

40 นางสาวภัทรานิษฐ ปติอนันตศร ี 40   

41 นางสาวสุภสัสร นิราศภัย 41   

42 นางสาวพิชญานิน บุญงอก 42   

43 นางสาวพรศิริ แสนกลา 43   

44 นางสาวชฏาพร ศรีทอง 44   

45 นางสาวภัทรา สายกระสุน 45   

46 นางสาวนุจรี ไมสวยดี 46   

47 นางสาวสุวนันท สันทาลุนัย 47   
 

1.3 ตําแหนง เจาหนาท่ีฝายกฏหมายและคดี 
           

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 
หมายเลข

ประจําตัวสอบ หมายเหตุ 

1 นายวิทยุทธ อาศัยสงฆ 01   

2 นางสาวเมธาพร ราชวงศ 02   

3 นางสาวนันทกา ดาทอง 03   

4 นางสาวชณันภัสร ธิติสัมฤทธิ์โชต ิ 04   

5 นายกฤษฏา หมายกลา 05   

6 ส.อ.สิทธิชัย บุญโต 06   

7 นางสาวพิมพพิสุทธิ์ จันทเลิศ 07   

8 นายเนติพันธ สุขศรี 08   

2. กําหนด... 

 



2. กําหนดการสอบคัดเลือก 

 สอบคัดเลือก วันอาทิตยท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หอประชุม

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 

 2.1 สอบขอเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ประกอบดวย 

- สอบความรูความสามารถท่ัวไป 
- สอบความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

-  ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
-  ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงินและการบัญชี 
-  ตําแหนงเจาหนาท่ีฝายกฎหมายและคดี 
 

 2.2 สอบสัมภาษณ เวลา 13.00 – 16.00 น. 

- ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สอบสัมภาษณ ณ หองอํานวยการ ชั้น 2 
- ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงินและการบัญชี ลําดับท่ี 1- 19 สอบสัมภาษณ ณ หองประชุม ชั้น 1  
- ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงินและการบัญชี ลําดับท่ี 22 - 39 สอบสมัภาษณ ณ หองรับรอง ชั้น 1 
- ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงินและการบัญชี ลําดับท่ี 40 - 47 สอบสมัภาษณ ณ หองประชุมสมาคม 
- ตําแหนงเจาหนาท่ีฝายกฎหมายและคดี ลําดับท่ี 1 – 8  สอบสัมภาษณ ณ หองประชุม(ตึกเขียว) 

  

 อนึ่ง หลักสูตรและวิชาสอบในแตละตําแหนงงานจะปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ 

 

3. ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก วันอาทิตยท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

                         ประกาศ  ณ  วันท่ี  16 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

(นายคําปุน บุญเชิญ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดแนบทายประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเปนเจาหนาท่ีสหกรณฯ 

ตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ท่ี 18  / 2565 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2565 

ความรูความสามารถท่ัวไป 

1. ทดสอบความรูความสามารถทางดานการคิดคํานวณ การประยุกตใชความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตรเบื้องตน การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกไขปญหาเชิงปริมาณ และ
ขอมูลตาง ๆ อีกท้ังทดสอบความสามารถดานเหตุผล การคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงขอความ หรือรูปภาพ 
การหาขอยุติหรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณหรือแบบจําลองตาง ๆ 

2. ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการใหสรุปใจความ หรือใหจับ
ประเด็นขอความ วิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือใหหาแนวโนม 
หรือความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปน 

3. ทดสอบความเขาใจภาษา ความสามารถในการอานการทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความ
ท่ีกําหนดแลวตอบคําถามท่ีตามมาในแตละบทความ หรือขอความ รวมท้ังการสรุปความและตีความ อีกท้ัง
ทดสอบการใชภาษา การเลือกใชคําหรือกลุมคํา การเขียนประโยคใหไดถูกตองตามหลักภาษาและการ
เรียงความ 

4. ทดสอบความรูเบื้องตนเก่ียวกับการสหกรณ อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ 
 

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

1. ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
1.1 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
1.2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับวิชาการสหกรณ 
1.3 ความรูความเขาใจเก่ียวกับงานธุรการ 
1.4 ความรูความสามารถในดานการประชาสัมพันธในการวิเคราะห สรุปเรียบเรียงและนําเสนอ

อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
1.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
1.6 ความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 



2. ตําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและการบัญชี 
2.1 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
2.2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับวิชาการสหกรณ 
2.3 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการบรหิารงานการเงิน และการบัญชี 
2.4 ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการบัญชีเบื้องตน 
2.5 ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษีเบื้องตน 
2.6 ความรูความเขาใจการบันทึกรายการในสมุดเงินสดงบดุล งบการเงิน หมายเหตุประกอบ         

งบการเงิน 
2.7 ความรูเก่ียวกับสถานการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

3. ตําแหนง เจาหนาท่ีฝายกฎหมายและคดี  
3.1 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
3.2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับวิชาการสหกรณ 
3.3 พระราชบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (เนนการทํานิติกรรมสัญญา) 
3.4 พระราชบัญญัติวาดวยวิธีพิจารณากฎหมายอาญา (กรณีฉอโกง ยักยอกทรัพย) 
3.5 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


