ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ฉบับที่ 05 / 2561
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
........................................................................
ตามประกาศสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด ฉบั บ ที่ 01/2561 ลงวั น ที่ 14
พฤศจิ ก ายน 2560 เรื่อ งรั บ สมั ค รสอบคัดเลื อ กเพื่อ บรรจุแ ละแต่งตั้ง เป็น เจ้ าหน้าที่ ส หกรณ์ จํ านวน 2 อัตรา
ดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี จํ ากัด จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ส อบคัดเลือก และ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กําหนดการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วิธีการประเมิน
วัน เวลา
สถานที่
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
- วิชาความรู้ความสามารถทัว่ ไป
จํากัด
สอบข้อเขียน เวลา 10.00 – 12.00 น.
- วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
- วิชาความรู้ความสามารถทัว่ ไป
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
และสอบปฏิบัติ เวลา 10.00 – 12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
เวลา 13.00 – 16.00 น.
(สอบสัมภาษณ์)
จํากัด
- ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธรุ การ
- ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 www.udcoop.com
เวลา 17.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
รายงานตัวและทําสัญญาจ้าง
วันที่ 28 ธันวาคม 2560
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
หากเลยเวลาถือว่าสละสิทธิ์
เวลา 08.30 – 12.00 น.
เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่ 3 มกราคม 2561
ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ให้ผสู้ มัครปฏิบัติ ตามระเบียบดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณี นิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมร้องเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมร้องเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
3. ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปใน
วันสอบคัดเลือกทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือก อาจพิจารณาไม่
อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือกก็ได้

-24. การเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้
4.1 ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเริ่มเวลาสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบแล้ว
4.3 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.4 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งและห้องสอบที่กําหนดให้เท่านั้น
4.5 เขียน ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่งที่สมัครและเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดให้
เท่านั้น
4.6 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะทําข้อสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสอบคนอื่น หรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.7 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคําตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
4.8 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการทําข้อสอบ จะนําออกจากห้องสอบไม่ได้
4.9 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทําตอบจะต้องหยุด
ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
5. ผู้ ใดไม่ปฏิ บัติตามระเบี ยบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ หรือผู้ ใดทุ จริต หรื อพยายามทุจ ริต
อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก และคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกอาจจะพิจารณาสั่งงด
การให้คะแนนก็ได้
6. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการ
สอบคัดเลือกครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
ตําแหน่งทีส่ มัครสอบ
หมายเหตุ
01
น.ส.นลินี ศิริเมฆา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
02
นางภิรดี สุขเกษม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
03
น.ส.สุพัตรา ธรรมทร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
04
น.ส.มณีณัฎฐ์ เรณะสุระ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
05
น.ส.วารุณี ไหว้ครู
เจ้าหน้าที่ธุรการ
06
น.ส.ระพีพรรณ ขันทะสาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
07
น.ส.วาทิกา กลางนอก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
08
น.ส.กาญจนา แก้วมุงคุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
09
น.ส.กฤษฏิยา สุทธิศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
10
นางทิฆัมพร ลีพฤติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
11
น.ส.ปิยพร ทิพวัจนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
12
น.ส.ณัฐพร แสนสําราญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
13
น.ส.ธีราภรณ์ รอบคอบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
14
น.ส.สุดาริน ศิริภักดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
15
น.ส.แคทลียา ใจกล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ
16
น.ส.รุ่งฤดี ร่วมจิตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
17
นายอนุชาต ลีโคตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
18
น.ส.รัตนาภรณ์ กาหวาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
19
น.ส.ลลิตา ศรีทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
20
นางพิสมัย พลสิงห์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
21
น.ส.อรอุมา ธิปโชติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
22
น.ส.ศิวาพร ปัญญาใส
เจ้าหน้าที่ธุรการ
23
นายมนูญ เจียมสายวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
24
น.ส.วรรณพร ไชยสัตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
25
น.ส.นันทณัฏฐ์ สัตตบุศย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
26
น.ส.ศรีอังคาร คลังชํานาญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
27
นายศักดิพล ไชยแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ
28
น.ส.ปวียา ศรีมันตะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
29
น.ส.ชนากาญ เทศประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
30
นายชยพล พงษ์ไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
31
นายสุขสันต์ มีอํานาจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
ตําแหน่งทีส่ มัครสอบ
หมายเหตุ
01
นายปรมินทร์ ไชยน้อย
พนักงานขับรถยนต์
02
นายนิธิ เขื่อนศิริ
พนักงานขับรถยนต์
03
นายอธิพงษ์ พัศดร
พนักงานขับรถยนต์
04
นายปัญจพล ขันธรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
05
นายศิริพงษ์ ลุนสะแกวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
06
นายบัญชา ศิริกานต์วัฒนา
พนักงานขับรถยนต์
07
นายศราวุธ สืบอินทร์
พนักงานขับรถยนต์

