
       
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด  
เรื่อง  กําหนดการสอบสัมภาษณ์รอบแรก ตําแหน่งเจา้หน้าทีส่มาชิกสัมพันธ ์

------------------ 
  ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์รอบแรก 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์รอบ
แรกเพื่อบรรจุแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา โดยให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์รอบ
แรกในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มี
มาตรการประกาศล็อกดาวน์ จํากัดการเดินทาง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จึงได้มีประกาศ เรื่อง 
เลื่อนการสอบสัมภาษณ์รอบแรก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ขอเลื่อน
การสอบสัมภาษณ์รอบแรกดังกล่าวออกไปก่อน เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย สหกรณ์ฯ จะประกาศกําหนดการ
สอบให้ทราบต่อไป นั้น 
  บัดนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้
ประกาศคลายล็อกดาวน์ และกรุงเทพมหานครได้มีประกาศให้สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่
มีจํานวนไม่เกิน 25 คนได้ ดังนั้น เพื่อให้การสอบคัดเลือกตําแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จึงได้กําหนดการสอบสัมภาษณ์รอบแรก ในวันศุกร์ที่ 24 
กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 4 อาคารสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จึงขอให้ผู้มีรายชื่อ
เป็นผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์รอบแรกมารายงายตัวและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  1. รายชื่อเป็นผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์รอบแรก 
   1) นายอนุกูล ติดรัก 
   2) นายธนกฤษ ชุ่มโชติ 
   3) นางสาวสุดารัตน์ โคกคํายาน  
   4) นายธนบัตร แพรศร ี
   5) นางสาวชลธิชา ใจเพียร 
   6) นายชยากร บุทเสน 
   7) นางสาวกัญญรัตน์ เกิดสุข 
   8) นางสาวจีระภา ลอศิริกุล 
   9) นางสาวฐิตินันท์ พันธ์ุวงศ์ราษฎร์ 
   10) นายจักรพงษ์ ยอดจิตร 
   11) นางสาวนภาษิณี คําสิยาภรณ์ 
   12) นางสาวจันทิมา พุ่มมณ ี

  2. ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์รอบแรก มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 
24 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 4 อาคารสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ตามเวลา ดังนี้ 
  1) ลําดับที่ 1 – 4  รายงานตัวเวลา 08.30 น. 
  2) ลําดับที่ 5 – 8  รายงานตัวเวลา 09.30 น. 
  3) ลําดับที่ 9 – 12  รายงานตัวเวลา 10.30 น. 

/การรายงานตัว... 



 

การรายงานตัว ให้นําหลักฐานใบสมัครฉบับจริงและเอกสารแนบประกอบการสมัครพร้อม
รับรองสําเนา (ตามประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์  
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564) มามอบให้สหกรณ์ในวันสอบสัมภาษณ์รอบแรก หากไม่นํามาให้จะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ  
ซึ่งเอกสารประกอบด้วย 
 1. ใบสมัครตามแบบของสหกรณ์ 
 2. สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด 
 4. หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
 5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป ถ่าย
ไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่สมัคร) 
 6. หลักฐานหรอืหนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงาน หรือประสบการณ์การทํางาน (ถ้ามี) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ กรณีมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่คุณรัตนพร สิทธิกุลนันท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0840123115 และในการเข้าสอบผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติสําหรับผู้เข้าสอบ เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 
           ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 

 

 
 (นายวิชิต  สนธิวณิช) 
   ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
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ข้อปฏบิัตสิําหรับผู้เข้าสอบ 

เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     
สหกรณ์จึงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ ดังนั้น สหกรณ์จึงได้กําหนดมาตรการในการคัดกรองและ
การเว้นระยะห่างทางสังคม โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

  ข้อปฏิบัติก่อนการเขา้สอบ 
 1. การคัดกรองผูเ้ข้าสอบ 
  1.1 ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบทุกท่านก่อนเข้าสถานที่สอบ ณ จุดคัดกรอง โดยเว้น
ระยะห่าง 1 เมตร 
  1.2 ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านกรอกแบบสอบถามสําหรับคัดกรองโรคไวรัสโรนา (COVID-19) โดย
ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
 2. สหกรณข์อสงวนสิทธไิม่อนุญาตให้บคุคลดังต่อไปนีเ้ขา้ร่วมการสอบ 
  2.1 มีอุณหภูมต้ัิงแต่ 37.5°C ขึ้นไป 
  2.2 มีอาการเขา้ข่ายจะเปน็ไข ้หรือไอ หรือน้าํมูกไหล หรือเจ็บคอ หรอืหายใจเหนื่อยหอบ          
  2.3 บุคคลที่ไมส่วมหน้ากากอนามัย 
  2.4 บุคคลท่ีเพิง่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง และยังไม่พ้นกําหนดเวลา 14 วัน   

              ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 
 1. นําหน้ากากอนามัยมาเองและสวมใส่ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในสํานักงานสหกรณ ์
 2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล ์ก่อนและหลังการสอบ ณ จดุที่จัดเตรียมไว้  
 3. หากมีไข ้หรอืไอ หรือน้ํามูกไหล หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ โปรดแจ้งผู้คุมสอบเพื่อ
ขออนุญาตออกจากห้องสอบ 
   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็น
อย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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