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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด (สอ.ธกส.)
ครั้งที่ 18 / 2561
เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน
ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด (สอ.ธกส.) ประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานการเงิน จํานวน 1 อัตรา และกลุ่มงานบริหารจัดการหนี้ จํานวน
1 อัตรา นั้น สอ.ธกส. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน โดยเรียงตามลําดับเลขประจําตัวสอบ ดังนี้
1. รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน
1.1 กลุ่มงานการเงิน (เรียงตามลําดับเลขประจําตัวสอบ) ดังนี้
เลขประจําตัวสอบ
1
2
4
5
7
10
12
13
14
15
16

ชื่อ – นามสกุล
น.ส.ปาณิสรา
น.ส.นารี
นายณัฐพล
น.ส.กรรณิกา
น.ส.ธนาภรณ์
น.ส.กาญจน์หทัย
น.ส.ปานตะวัน
น.ส.ศโรชา
น.ส.อริสา
น.ส.พัทธนันท์
นายสิทธินนท์

ประพรม
มัทรา
อรุณทัต
เอกสุข
ธนะโชติ
งามวัน
แก้ววิชิต
มารอบี
เอี่ยมทิม
แจ้งขํา
แจ้งขํา

1.2 กลุ่มงานบริหารจัดการหนี้ (เรียงตามลําดับเลขประจําตัวสอบ) ดังนี้
เลขประจําตัวสอบ
1
5
9
14
16
19
21
22
26
29
31
33
34
41

ชื่อ – นามสกุล
น.ส.สิรีรัตน์
นายพฤฒิพงศ์
น.ส.สุธิตา
น.ส.ณัฐธิดา
น.ส.อิษยา
น.ส.ธาวินี
น.ส.เพ็ญนภา
น.ส.กาญจนา
น.ส.ชัญญาพัชญ์
นายจาตุรงค์
น.ส.กมลวรรณ
น.ส.จิราภรณ์
นายคุณวุฒิ
น.ส.อภิชญา

จุลอักษร
ทรัพย์เจริญ
ดวงจันทร์
คมขํา
ลีสวัสดิ์
หนูน้อย
แลไธสง
นาคสอาด
หวานคง
ใจใหญ่
วิกัยกุล
หมายเมฆ
เมฆวงศ์ตระการ
จิรศรีโสภา
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เลขประจําตัวสอบ
43
44
48
51
52

ชื่อ – นามสกุล
นายศุภณัฐ
น.ส.ณัฐชนก
น.ส.ภัทชญดา
น.ส.วิภาวรรณ
น.ส.กนกกร

ไทยประสิทธิ์
หาญกลมศิริ
สายจันทร์
เทวา
เกตุแก้ว

2. กําหนดการสอบสัมภาษณ์
สอ.ธกส. ขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนตามรายชื่อข้างต้นนี้ และขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์
การสอบข้อเขียนตามรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบบุคลิกภาพ วันที่ 10 – 11 กันยายน
2561 ณ ห้ อ งประชุ ม สอ.ธกส. ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สํ า นั ก งานใหญ่ บางเขน
ตึก Podium ชั้น 5 โดยขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเข้ารายงานตัว ดังนี้
วันที่สอบสัมภาษณ์
10 กันยายน 2561

11 กันยายน 2561

เวลา
เลขประจําตัวสอบ
08.30–12.00 น. - กลุ่มงานการเงิน
เลขประจําตัว 1-13
13.00-16.30 น. - กลุ่มงานการเงิน
เลขประจําตัว 14-16
- กลุ่มงานบริหารจัดการหนี้
เลขประจําตัว 1-16
08.30–12.00 น. - กลุ่มงานบริหารจัดการหนี้
เลขประจําตัว 19-34
13.00-16.30 น. - กลุ่มงานบริหารจัดการหนี้
เลขประจําตัว 41-52

ทั้งนี้ ในวัน เข้ารับการสอบสัม ภาษณ์ ผู้มี สิท ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องใช้ระยะเวลาดําเนิน การ
จึงขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โปรดเตรียมความพร้อมของเอกสาร และวางแผนเวลา การเดินทางให้เหมาะสม
ในการเข้ารับการสัมภาษณ์
3. สิ่งที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องนําเอกสารมาแสดงใน
วันสอบสัมภาษณ์ และต้องเป็นเอกสารตัวจริงพร้อมสําเนาภาพถ่าย จํานวน 1 ชุด ดังนี้ (ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้อง
มีเอกสารการสมัครครบถ้วน ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ไม่ว่ากรณี ใด ๆ
ทั้งสิ้น)
3.1 ต้นฉบับพร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนาอย่างละ 1 ฉบับ
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
6 เดือน จํานวน 3 รูป
3.3 ต้นฉบับพร้อมสําเนาปริญญาบัตร และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือ
หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ หลักฐานที่ใช้สมัครสอบจะต้องระบุในสิ่งต่อไปนี้
3.3.1 ชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครสอบ
3.3.2 วันที่สําเร็จการศึกษา หรือวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอนุมัติปริญญา
3.4 ใบผ่านการเกณฑ์ทหารพร้อมสําเนา 1 ฉบับ
3.5 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี)
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สอ.ธกส. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน และให้ถือ
คําวินิจฉัยของ สอ.ธกส. เป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ หากภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้ผ่านเกณฑ์
การสอบท่านใดไม่ตรงตามที่ สอ.ธกส. กําหนด กรณีที่ดําเนินการจ้างแล้ว สอ.ธกส. จะเลิกจ้างทันที โดยไม่มี
ข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561
(นายถาวร ตัง้ วงศ์ถาวรกิจ)
รองประธานกรรมการ ทําการแทน
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด

เรียน รองประธานกรรมการ ผ่าน เลขาคณะอนุกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ
เพื่อพิจารณาลงนาม

