ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
.............................................
ตามที่ได้มีประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นั้น
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตาแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชี สังกัดสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ตาก จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
1. นางสาวปวิตรา วิลาสสูงไกล เลขประจาตัวสอบ 21610001
2. นางสาวเชษฐ์ธิดา สมานไทย
เลขประจาตัวสอบ 21610002
3. นางสาวยุภา
ขาคม
เลขประจาตัวสอบ 21610003
อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินนี้ คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและ
เลือกสรร ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่า
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ คือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณ วุฒิ ที่ สมัครสอบ ก.พ. มิไ ด้รับรองว่าเป็ นคุณ วุฒิ ตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบ จะถือว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
วิธีการ
วัน เวลา และสถานที่
สมรรถนะ
อุปกรณ์การสอบ
ประเมิน
ในการประเมินสมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ 1
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 - ปากกา
ความรู้ ความสามารถ
(100 คะแนน)
เวลา 09.00 – 12.00 น. - ดินสอดา No.2
- ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
ณ สานักงานตรวจบัญชี
หรือ 2B ขึ้นไป
- ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี
สหกรณ์ตาก
- ยางลบ
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สหกรณ์
(เลขประจาตัวผู้สมัคร
- น้ายาลบคาผิด
และประมวลรัษฎากร
21610001-21610003) ห้ามใช้เครื่อง
- ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
คานวณทุกชนิด
- ความรู้ทั่วไป
การประเมินครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564
- การตรวจสอบความถูกต้อง
(100 คะแนน)
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ตามกระบวนงาน
ณ สานักงานตรวจบัญชี
- การคิดวิเคราะห์
สหกรณ์ตาก
- การสั่งการตามอานาจหน้าที่

-2ค) เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนน
ที่สอบได้ ถ้าได้คะแนนสอบเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และถ้า
คะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่มีเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง
ที่ 1 หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ www.cad.go.th และ
ทางเว็บไซต์สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ตาก www.tak.cad.go.th โดยผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้าง
ตามลาดับในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจะต้องทาสัญญาตามที่สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากกาหนด
ทั้งนี้ จะทาสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น โดยระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ทาสัญญาจ้าง และไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไม่มีการต่อสัญญาจ้าง)
จ) หลักฐานที่ต้องยื่นในวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. สาเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript
of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครจานวนอย่างละ 2 ฉบับ สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง
2 ปี ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี คู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรือ
อนุปริญญา
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบั ตร (ปริญ ญาบัตร)
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
ในกรณี ที่ไม่ สามารถนาหลักสูตรการศึกษาดัง กล่าวมายื่นพร้อมใบสมั ครสอบได้ ให้นาหนัง สือรับรองคุณ วุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้.โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร.(หรือประกาศนียบัตร)
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทน
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ
นามสกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 หรือได้รับ
การยกเว้น จานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
สาเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้มุมด้านขวา
ทุกหน้า และเขียนคารับรอง “สาเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อ วันที่สมัคร

-3ฉ) ระเบี ย บปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
3. ต้อ งน าบั ต รประจาตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รที่ ท างราชการออกให้ ไ ปในวั น ที่ ป ระเมิ น
สมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้า
รับการประเมินสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
การสอบโดยเคร่งครัด
4.4 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าสอบตามที่นั่งและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่
ในการประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะใดจะไม่ไ ด้รับ คะแนนสาหรับ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะนั้น
4.5 เขียนเลขประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
4.6 เมื่ออยู่ในห้ องสอบขณะสอบต้ องไม่ พู ดหรือติ ดต่อกับผู้เข้ ารับการประเมิ นอื่น หรื อ
บุคคลภายนอก และไมออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะไดรับอนุญ าตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.7 ผู้เข้าสอบที่ไปถึ ง ห้อ งสอบหลั ง จากเวลาที่ก าหนดเริ่ม สอบในตารางสอบไปแล้ ว
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.8 ถาสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้ นแลว ตองไดรับอนุญ าตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได
4.9 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไมได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
4.10 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทาคาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตแลว
4.11 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังนั่งสอบ
และต้องไม่กระทาการใด อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังนั่งสอบอยู่
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัตเิ กี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

-46. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
ช) ข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายพุฒิพิสิฐ เพ็ชรรัตน์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาฯ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ - 1
1 จาก 1

ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรับการดาเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี
สังกัดสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
------------------ตามที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ทาให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น จานวนมาก
ในหลายพื้นที่ภายในประเทศ
สานั กงานตรวจบั ญ ชี สหกรณ์ ต าก จะดาเนิ นการสอบคัด เลื อกพนัก งานราชการเฉพาะกิ จ
ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก โดยจะดาเนินการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม
2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. และเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบสานักงานตรวจบัญ ชี
สหกรณ์ตาก ด้วยตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก จึงมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว มิให้ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้สมัครสอบ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอให้ผู้เข้าสอบ
ปฏิบัติตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทาแบบประเมินความเสี่ยง โดยให้สแกน QR Code หรือเข้าไปที่
https://forms.gle/zkDMwqs2BakQDz4h6 และตอบค าถามตามความเป็ น จริ ง เพื่ อ การคั ด กรองเบื้ อ งต้ น
ก่ อ นวั น ประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ (สอบข้ อเขี ยน) ภายในวั นที่ 6 สิ งหาคม 2564
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการดาเนินการสอบคัดเลือก และจัดเตรียมสถานที่สอบสาหรับผู้เข้าสอบ

(แบบประเมินก่อน)
2. ผู้ เข้ าสอบต้ องสวมใส่ หน้ ากากอนามั ย (Surgical Mask) ตลอดเวลาที่ อยู่ บริ เวณสนามสอบ
และในห้องสอบ โดยขอความร่วมมือให้สวมหน้ากาก 2 ชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ท าความสะอาดมื อ ให้ ส ะอาดด้ ว ยแอลกอฮอล์ เจลก่ อ นเข้ าสอบ (ส านั ก งานตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ตาก จะจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้สาหรับผู้เข้าสอบ บริเวณหน้าห้องสอบ หน้าห้องน้า และจุดบริการ
อื่นๆ)
4. หากผู้เข้าสอบพบว่าตนเองป่วย หรือเริ่มป่วย และมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ
ควรติ ดต่อเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอน ก่อนวันประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ
และในวันสอบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบด้วย ทั้งนี้ การปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าข่ายเป็น
ความผิดตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 พระราชบัญ ญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. เข้ารับการ...
-25. เข้ า รั บ การคั ด กรองด้ ว ยเครื่ อ งเทอร์ โมสแกน ตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ร่ า งกายของผู้ เข้ า สอบ
ทุกคน เพื่อตรวจคัดกรองร่างกาย กรณีพบว่าผู้เข้ารับการประเมินฯ รายใดมีไข้สูง หรือมีภาวะกลุ่มเสี่ยง ให้ผู้เข้า
รับการประเมินฯ รายดังกล่าวแยกห้องสอบ โดยสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก ได้จัดห้องสอบพิเศษแยกสอบ
เฉพาะกลุ่มดังกล่าว
6. กรณีผู้เข้าสอบต้องเดินทางข้ามจังหวัด ให้ศึกษาและปฏิบัติตามประกาศและมาตรการของ
จังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง โดยเคร่งครัด
7. กรณีผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนเข้าห้องสอบ
ทางสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก ได้จัดเตรียมห้องสอบแยกห้องให้กับผู้เข้าสอบ
8. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ตาก จัดให้มีการทาความสะอาดบริเวณรอบสถานที่สอบ ในห้องสอบด้วยการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรค
ก่อนวันสอบคัดเลือก
9. เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด
10. ขอให้ ผู้ เข้ า สอบทุ ก คน ท าแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลการป้ อ งกั น การแพร่ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายหลังจากเข้ารับ การประเมินสมรรถนะไปแล้ว โดยให้สแกน
QR Code หรือเข้าไปที่ https://forms.gle/H3Hu6jzeDr5AZgT46nโดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 11
– 15 สิงหาคม 2564 เพื่อการติดตามผลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(แบบประเมินหลัง)

สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
โทร. 0-5551-1598

ผังสนามสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตาแหน่งนักวิชาการตรวจบัญชี
สังกัดสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

สถานที่ในการประเมินความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
( สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ )

ตารางผังห้องสอบ (สอบข้อเขียน)
พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี
สังกัดสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
ทางเข้า

1

2
**ผังที่นงั่ จะปรับเปลี่ยน
ตามจานวนผูส้ มัคร

3

แถวที่ 1

