ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย
เรื่อง บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
...........................................
ตามประกาศสํานัก งานคุม ประพฤติจังหวัดหนองคาย ไดมีป ระกาศลงวันที่ 10 เมษายน
2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกไดเสร็จเรียบรอย จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี
ผูผานการคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบทาย
ทั้ง นี้ ขอแจ ง ให ผู ส อบคั ดเลือกทราบวาบัญ ชีร ายชื่อ ดัง กลาวใหเ ปนอันยกเลิกหรือ สิ้นผล
เมื่อ ครบกําหนด ๑ ป นั บตั้ ง แตวันประกาศรายชื่อ เปนตนไป หรือ นับ แตวันประกาศรับ สมัครในตําแหนง
เดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี และในอายุบัญชีถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชีไวนี้
เปนอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผูนั้นดวย
๑. ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์ไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได
๒. ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจางภายในกําหนด
๓. ผูนั้นไมเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวัน เวลาที่กําหนด
๔. หากปรากฏภายหลัง ว า ผูผ า นการคั ด เลื อ กรายใดมี คุณ สมบั ติ ทั่ว ไป หรือ คุ ณสมบั ติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณวุฒิทางการศึกษาที่สมัครสอบ ก.พ. มิไดรับรอง
วาเปนคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแมผูนั้นจะเปนผูผานการคัดเลือกก็จะไมมีสิทธิ์ไดรับการจางเปน
ลูกจางชั่วคราวในตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือก
อนึ่ ง ให ผู มี ร ายชื่ อ ตามลํ าดับ ที่ที่ ร ะบุ ไวใ นหมายเหตุ ไปรายงานตัว เพื่อ รับ การจางเป น
ลูกจางชั่วคราวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
หมายเหตุ กรณีจะเรียกผูผานการคัดเลือกเขาปฏิบัติราชการได ตองไดรับการแจงกรอบ
อัตรากําลัง และไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางกอน
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

(นายยุทธพงษ หิรญ
ั มาพร)
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดหนองคาย
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดหนองคาย

เอกสารแนบทาย
บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย
แนบทายประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ตําแหนง พนักงานคุมประพฤติ
ลําดับที่

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

1001

นางสาวสุชาฎา สุขสวัสดิ์

๒

10030

นายธนภัทร อึงสะกาว

๓

10017

นางสาวสุชาวดี หนันสีสุข

๔

1003

นางสาวปพิชญา พันธุชิน

5

10012

นางสาวธัญณิชา ดาวลอม

6

1009

นางสาวกัญญาพัชร วิชัยพล

7

10019

นายอธิพงษ ศรีวันคํา

8

10024

นายจักรพงษ หมื่นรัตน

9

1002

นางสาวศิรประภา นาคธน

10

1004

นางสาวนฤมล โสภาวนัส

11

10040

นางสาวสุภาวดี สีกะมุท

12

1007

นางสาวธนพร จุลศรี

13

10033

นายอารี คําลือ

14

10034

นายธวัชชัย พุนานิน

15

10039

นางสาวภรณทิพย ระเวียง

หมายเหตุ
ใหผผู านการคัดเลือก ลําดับที่ ๑
นําใบรับรองแพทย ไปรายงานตัว
เพื่อเขารับการจางเปนลูกจางชั่วคราว
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย หากไม
ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่
ดังกลาว จะถือวาทานสละสิทธิ์โดย
ไมประสงคจะเขารับการจางเปน
ลูกจางชั่วคราวในครั้งนี้

เอกสารแนบทาย
บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย
แนบทายประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ลําดับที่

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

20011

นางสาวรัชนี ทุรสิ ุทธิ์

๒

2008

นางเปรมฤทัย แข็งมนตรี

๓

2007

นางสาวณัฐกานต ตนเตย

๔

20010

นางสาวปราณี จอหอ

5

20013

นางสาวบุผา นอยมะลิวรรณ

6

20026

นางสาวมณีเนตร วิเศษสุนทร

7

20038

นางสาวยุพาภรณ พรมภักดิ์

8

20034

นางสาวณัฎฐดารินทร บุญจันทร

9

20039

นายวุฒินันท เพชรภูมี

หมายเหตุ
ใหผผู านการคัดเลือก ลําดับที่ ๑
นําใบรับรองแพทย ไปรายงานตัว
เพื่อเขารับการจางเปนลูกจางชั่วคราว
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดหนองคาย หากไมไป
รายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดงั กลาว
จะถือวาทานสละสิทธิ์โดย
ไมประสงคจะเขารับการจางเปน
ลูกจางชั่วคราวในครั้งนี้

