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เรรรอง รรับสมรัครบบุคคลเพรรอสอบครัดเลรอกเปป็นเจจ้าหนจ้าททรสหกรณณ์ออมทรรัพยณ์ครรูสตรูล จจากรัด
.....................................................................................

          สหกรณณ์ออมทรรัพยณ์ครรูสตรูล จจจำกรัด มมีควจำมประสงคณ์เปปิดรรับสมรัครบบุคคลเพพพื่อสอบครัดเลพอกเปป็นเจจ้จำหนจ้จำทมีพื่สหกรณณ์ 
ตจจำแหนน่ง เจจ้จำหนจ้จำทมีพื่กจำรเงปิน จจจำนวน 1 อรัตรจำ ดรังรจำยละเอมียดตน่อไปนมีน
          1. ตจาแหนน่งททรรรับสมรัคร
             เจจ้จำหนจ้จำทมีพื่กจำรเงปิน ประจจจำทมีพื่สหกรณณ์ออมทรรัพยณ์ครรูสตรูล จจจำกรัด 458 หมรูน่ 6 ถนนยนตรกจำรกจจำธร ตจจำบลคลองขบุด
อจจำเภอเมพองสตรูล  จรังหวรัดสตรูล
          2. คบุณสมบรัตติทรัรวไป           
             2.1 มมีสรัญชจำตปิไทย
             2.2 มมีอจำยบุไมน่เกปิน 35 ปมี บรปิบรูรณณ์นรับถถึงวรันปปิดรรับสมรัคร หจำกเปป็นเพศชจำย ตจ้องผน่จำนกจำรเกณฑณ์ทหจำรหรพอไดจ้รรับ
กจำรยกเวจ้นกจำรเกณฑณ์ทหจำร
             2.3 เปป็นผรูจ้เลพพื่อมใสในกจำรปกครองตจำมรรัฐธรรมนรูญดจ้วยควจำมบรปิสบุทธปิธใจ
             2.4 เปป็นผรูจ้เลพพื่อมใสศรรัทธจำในหลรักกจำรสหกรณณ์ดจ้วยควจำมบรปิสบุทธปิธใจ
             2.5 ไมน่เปป็นผรูจ้มมีรน่จำงกจำยทบุพพลภจำพไรจ้ควจำมสจำมจำรถหรพอจปิตฟรัพื่นเฟพอนไมน่สมประกอบทรันงไมน่เปป็นโรคเรพนอน วรัณโรค
ในระยะอรันตรจำย โรคเทจ้จำชจ้จำงในระยะทมีพื่ปรจำกฏอจำกจำรเปป็นทมีพื่นน่จำรรังเกมียจแกน่สรังคม โรคพปิษสบุรจำเรพนอรรัง โรคอพพื่นทมีพื่นน่จำรรังเกมียจ 
หรพอตปิดยจำเสพตปิด
             2.6 ไมน่เปป็นผรูจ้บกพรน่องในศมีลธรรมอรันดมี
             2.7 ไมน่เปป็นผรูจ้มมีหนมีนสปินลจ้นพจ้นตรัว และไมน่เปป็นบบุคคลทมีพื่ศจำลสรัพื่งใหจ้เปป็นบบุคคลลจ้มละลจำย
             2.8 ไมน่เปป็นผรูจ้เคยถรูกลงโทษถถึงตจ้องใหจ้ออกจจำกสหกรณณ์หรพอออกจจำกรจำชกจำร หรพอออกจจำกองคณ์กรของรรัฐบจำล
หรพอของสถจำบรันอพพื่น
             2.9 ไมน่เปป็นผรูจ้เคยรรับโทษจจจำคบุก โดยคจจำพปิพจำกษจำถถึงทมีพื่สบุดใหจ้จจจำคบุก เวจ้นแตน่ควจำมผปิดลหบุโทษ หรพอควจำมผปิดอรันอพพื่น
ไดจ้กระทจจำโดยประมจำท
             2.10 ตจ้องไมน่เปป็นขจ้จำรจำชกจำรกจำรเมพอง
          3. คบุณสมบรัตติเฉพาะตจาแหนน่ง 
             ตจ้องมมีวบุฒปิกจำรศถึกษจำไมน่ตจพื่จำกวน่จำระดรับปรปิญญจำตรมี หลรักสรูตรกจำรเงปิน , กจำรบรัญชมี , บรปิหจำรธบุรกปิจ ( สจำขจำวปิชจำกจำร
เงปิน หรพอ สจำขจำวปิชจำกจำรบรัญชมี ) 
          4. ประสบการณณ์ททรพติจารณาเปป็นกรณทพติเศษ
             4.1 ผน่จำนงจำนจจำกสถจำบรันกจำรเงปิน
             4.2 สจำมจำรถใชจ้โปรแกรมสจจำเรป็จรรูป Microsoft  Word , Microsoft  Excel  ไดจ้เปป็นอยน่จำงดมี



          5. เงตินเดรอนและสวรัสดติการ 
             5.1 อรัตรจำเงปินเดพอน   10,230  บจำท
             5.2 สวรัสดปิกจำร ตจำมระเบมียบสหกรณณ์วน่จำดจ้วยเจจ้จำหนจ้จำทมีพื่และลรูกจจ้จำง พ.ศ. 2554
          6. วรัน เวลา รรับสมรัคร   /   วติธทการรรับสมรัคร
             6.1 วรัน เวลจำ รรับสมรัคร ระหวน่จำงวรันจรันทรณ์ ทมีพื่  8  กรันยจำยน  2557 – วรันศบุกรณ์ทมีพื่ 12  กรันยจำยน  2557 ในวรัน
เปปิดทจจำกจำรเวลจำ 08.30 น – 15.30 น.
             6.2 สถจำนทมีพื่รรับสมรัคร สมรัครดจ้วยตนเอง ทมีพื่สจจำนรักงจำนสหกรณณ์ออมทรรัพยณ์ครรูสตรูล จจจำกรัด 
          7. คน่าธรรมเนทยมและหลรักฐานการสมรัคร  
             7.1 คน่จำธรรมเนมียมสมรัคร คนละ 200.00  บจำท (สองรจ้อยบจำทถจ้วน) 
             7.2 เอกสจำรแสดงวบุฒปิกจำรศถึกษจำฉบรับจรปิงและฉบรับสจจำเนจำ (ฉบรับจรปิงจะคพนเมพพื่อตรวจสอบแลจ้ว)
             7.3 เอกสจำรรรับรองประสบกจำรณณ์ผน่จำนกจำรปฏปิบรัตปิงจำน (ถจ้จำมมี)
             7.4 สจจำเนจำทะเบมียนบจ้จำน, สจจำเนจำบรัตรประจจจำตรัวประชจำชน, หลรักฐจำนกจำรผน่จำนกจำรเกณฑณ์ทหจำร หรพอไดจ้รรับกจำร
ยกเวจ้นกจำรเกณฑณ์ทหจำร ฉบรับจรปิงและฉบรับสจจำเนจำ (ฉบรับจรปิงจะคพนเมพพื่อตรวจสอบแลจ้ว)
             7.5 ใบรรับรองแพทยณ์จจำกโรงพยจำบจำลของรรัฐ แสดงวน่จำไมน่เปป็นโรคตจำมระเบมียบสหกรณณ์ และรรับรองวน่จำเปป็นผรูจ้มมี
อนจำมรัยสมบรูรณณ์  ซถึพื่งออกใหจ้ไมน่เกปิน 1 เดพอน
             7.6 ภจำพถน่จำยหนจ้จำตรง ไมน่สวมแวน่นตจำดจจำ ขนจำด 2 นปินว จจจำนวน 2 รรูป
             7.7 ใบสมรัครสอบครัดเลพอก
             7.8 เอกสจำรหลรักฐจำนอพพื่นๆ เชน่น เอกสจำรเปลมีพื่ยนชพพื่อ นจำมสกบุล ทะเบมียนสมรส
             7.9 ผรูจ้สมรัครตจ้องรรับผปิดชอบในกจำรตรวจสอบและรรับรองตนเองวน่จำมมีคบุณสมบรัตปิตรงตจำมประกจำศรรับสมรัครจรปิง
และใหจ้ผรูจ้สมรัครรรับรองสจจำเนจำหลรักฐจำนทบุกฉบรับ โดยเขมียนรรับรองวน่จำ “สจจำเนจำถรูกตจ้อง” พรจ้อมลงลจำยมพอชพพื่อกจจำกรับ (หจำกเอกสจำร
ทมีพื่ยพพื่นสมรัครไมน่ครบถจ้วนตจำมรจำยละเอมียดขจ้จำงตจ้นสหกรณณ์ฯจะไมน่รรับพปิจจำรณจำ)
         8. ประกาศรายชรรอผรูจ้มทสติทธติสอบ
             ประกจำศรจำยชพพื่อผรูจ้มมีสปิทธปิสอบ ในวรันทมีพื่  19  กรันยจำยน  2557  ณ สจจำนรักงจำนสหกรณณ์ออมทรรัพยณ์ครรูสตรูล จจจำกรัด 
และทจำง http://www.stt-coop.com 
          9. วติธทการสอบครัดเลรอก 
             สอบครัดเลพอกโดยคณะกรรมกจำรสอบครัดเลพอกเจจ้จำหนจ้จำทมีพื่ โดยวปิธมี สอบขจ้อเขมียน , สอบสรัมภจำษณณ์
          10. วรัน เวลา และสถานททรครัดเลรอก
               วรันเสจำรณ์ทมีพื่ 27  กรันยจำยน  2557   เวลจำ  09.00 – 11.00 น.  สอบขจ้อเขมียน

- ควจำมรรูจ้ทรัพื่วไปเกมีพื่ยวกรับสหกรณณ์
  - ควจำมรรูจ้เฉพจำะตจจำแหนน่ง
              เวลจำ  16.00 น. ประกจำศรจำยชพพื่อผรูจ้สอบผน่จำนขจ้อเขมียน
              วรันอจำทปิตยณ์ทมีพื่ 28  กรันยจำยน  2557 เวลจำ  10.00 น. เปป็นตจ้นไป สอบสรัมภจำษณณ์ (ผรูจ้สอบผน่จำนขจ้อเขมียน)
              สถจำนทมีพื่สอบครัดเลพอก  :  สจจำนรักงจำนสหกรณณ์ออมทรรัพยณ์ครรูสตรูล จจจำกรัด



          11. วรัน เวลา และสถานททรการประกาศผลการสอบครัดเลรอก
              ประกจำศผลกจำรสอบครัดเลพอกในวรันจรันทรณ์ทมีพื่ 29 กรันยจำยน 2557 ณ สจจำนรักงจำนสหกรณณ์ออมทรรัพยณ์ครรูสตรูล
จจจำกรัด  และทจำง http://www.stt-coop.com  เวลจำ 13.00 น. เปป็นตจ้นไป
          12. เกณฑณ์การตรัดสติน
              สหกรณณ์ออมทรรัพยณ์ครรูสตรูล จจจำกรัด จะตรัดสปินผรูจ้ไดจ้คะแนนสรูงสบุดจจำกกจำรครัดเลพอก ลจจำดรับทมีพื่ 1 เปป็นผรูจ้ไดจ้รรับกจำร
จรัดจจ้จำงเปป็นเจจ้จำหนจ้จำทมีพื่สหกรณณ์
          13. การแตน่งตรั ตง 
              13.1 สหกรณณ์ออมทรรัพยณ์ครรูสตรูล จจจำกรัด จะแตน่งตรันง สจจำหรรับผรูจ้ทมีพื่ครัดเลพอกไดจ้ ตรันงแตน่วรันพบุธทมีพื่ 1 ตบุลจำคม 2557 
โดยตจ้องมมีหลรักประกรันกจำรทจจำงจำนตจำมทมีพื่สหกรณณ์ออมทรรัพยณ์ครรูสตรูล จจจำกรัด กจจำหนด
              13.2 สหกรณณ์ทรงสปิทธปิธไมน่พปิจจำรณจำจจ้จำงผรูจ้ไดจ้คะแนนสรูงสบุดกป็ไดจ้ หจำกปรจำกฏวน่จำผรูจ้ไดจ้รรับกจำรครัดเลพอกมมีควจำม
ประพฤตปิ หรพอประวรัตปิไมน่เหมจำะสมกรับตจจำแหนน่ง และสงวนสปิทธปิแตน่งตรันงผรูจ้ไดจ้คะแนนสรูงในลจจำดรับถรัดไป
              13.3 กรณมีมมีผรูจ้สมรัครไมน่เพมียงพอทมีพื่จะใหจ้สหกรณณ์ครัดเลพอก สหกรณณ์สงวนสปิทธปิธทมีพื่จะขยจำยเวลจำกจำรรรับสมรัครหรพอ
เปปิดรรับสมรัครใหมน่ หรพอเปลมีพื่ยนแปลงหลรักเกณฑณ์กจำรรรับสมรัคร หรพอกจำรครัดเลพอก ไดจ้ตจำมทมีพื่เหป็นสมควร
              13.4 สหกรณณ์สงวนสปิทธปิธทมีพื่จะยกเลปิกกจำรสอบครัดเลพอกหรพอ ไมน่จรัดจจ้จำงบบุคคลใดบบุคคลหนถึพื่ง โดยไมน่จจจำเปป็นตจ้อง
แจจ้งเหตบุผล ใหจ้ผรูจ้สมรัครทรจำบ และผรูจ้สมรัครจะอจ้จำงสปิทธปิธใดๆ โตจ้แยจ้งมปิไดจ้

                    ประกจำศ  ณ  วรันทมีพื่  25  สปิงหจำคม  2557

 
(นจำยปรมีชจำ  ดบุลยกจำรรัณยณ์)

ประธจำนกรรมกจำร
สหกรณณ์ออมทรรัพยณ์ครรูสตรูล จจจำกรัด

 


