(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
สังกัดกรมคุมประพฤติ
ตามที่ กรมคุมประพฤติได้ดําเนินการนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
ปฏิบัติการ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๕๔ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ สังกัดกรมคุมประพฤติ นั้น
บัดนี้ กรมคุมประพฤติได้ดําเนินการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการ
ประเมินฯ ในตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ สังกัด
กรมคุมประพฤติ ดังต่อไปนี้
ลําดับที่
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เลขประจําตัว
เข้ารับการ
ประเมิน
๑๐๐๒๒
๑๐๐๑๐
๑๐๐๑๘
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๘
๑๐๐๒๐
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๖
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕
๑๐๐๐๗
๑๐๐๑๙
๑๐๐๑๗

เลขประจําตัวสอบ
แข่งขัน ในบัญชีเดิม
๒๐๐๓๗๒
๒๐๐๓๐๙
๒๐๐๒๑๙
๒๐๐๑๘๐
๒๐๐๐๒๐
๒๐๐๓๕๐
๒๐๐๐๑๙
๒๐๐๓๗๔
๒๐๐๑๗๕
๒๐๐๒๘๑
๒๐๐๐๙๖
๒๐๐๑๓๘
๒๐๐๒๓๒
๒๐๐๑๕๔

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกนกพร
นายจักรพงษ์
นางพัชรี
นางสาวทัศนีย์
นางสาวชารินี
นางสาวอิสลัม
นายจามร
นางสาวจันทะมาลา
นางนุจรี
นางสาวสุณัฐตรา
นางน้ําทิพย์
นางสาวศิริฉัตร
นางสาวรัชนี
นางสาวอรจิรญา

ภาภิรมย์
สงวนพรรค
รุ่มโรย
ธัญญรักษ์
มงคลภาสกุล
ลาภจิตร
รัตนพงศ์บวร
มูลศรี
แก้วมณี
ประจุ
มีศิริภัทรกุล
วงค์ตาธรรม
แกนภูเขียว
สารผล
/๑๕.

-๒ลําดับที่
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

เลขประจําตัว
เข้ารับการ
ประเมิน
๑๐๐๒๓
๑๐๐๐๒
๑๐๐๒๑
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๖

เลขประจําตัวสอบ
แข่งขัน ในบัญชีเดิม
๒๐๐๐๗๗
๒๐๐๑๘๑
๒๐๐๒๕๑
๒๐๐๐๐๓
๒๐๐๐๔๐
๒๐๐๒๖๖

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวดาริน
นางสาวศศิมาภรณ์
นางสาววัชชริยา
นางสาวอัจฉรียา
นางสาวพิมพ์ชญา
นางสาวพิมลพรรณ

ทุเรียนงาม
เพ็งแจ่ม
อาทากูล
ทองมี
พูลสวัสดิ์
ศิริฤทัยวัฒน์

หมายเหตุ
๑. ให้ผู้ผ่านการประเมิน ลําดับที่ ๑-๒๐ (ลําดับที่ ๑๘-๒๐ เป็นลําดับสํารอง) รายงานตัวเพื่อบรรจุ
เข้ า รั บ ราชการ ในวั น ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิ ก า ณ กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ชั้ น ๔
กรมคุมประพฤติ และให้เริ่มปฏิบัติราชการ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ หากผู้สอบแข่งขันได้ในลําดับที่ ๑-๑๗
ไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้สอบแข่งขันได้ผู้นั้นสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้า
รับราชการตามที่สอบแข่งขันได้
๒. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ลําดับที่ ๑-๑๗ นําเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาพร้อมในวันรายงานตัวด้วย
๒.๑ บัตรประจําตัวประชาชน
๒.๒ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันทีต่ รวจร่างกาย
๒.๓ รูปถ่ายชุดเครือ่ งแบบข้าราชการ (ปกติขาว) หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา
ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๒.๔ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น
- หลักฐานทีแ่ สดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
จากต่างประเทศหรือในประเทศ และมีผลคะแนนสอบ (TOEFL) หรือคะแนนอื่นที่เทียบกันได้ ตั้งแต่ ๕๐๐ คะแนน ขึ้นไป
- หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่บรรจุ เป็นเวลา ๑ ปี
ขึ้นไป โดยมีเอกสารแสดงประวัติการทํางานและ มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชา ในขณะนั้น
- วุฒิการศึกษาในระดับที่ใช้ในการสมัครในระดับเดียวกัน มากกว่า ๑ คุณวุฒิ ในสาขาวิชา
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่บรรจุ
- สําเนาใบเปลี่ยนชือ่ /นามสกุล
- สําเนาทะเบียนสมรส
- สําเนาใบสําคัญการหย่า ฯลฯ

/ทั้งนี้...

-๓ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
สังกัดกรมคุมประพฤติ ได้ทราบว่า
๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ สังกัดกรมคุมประพฤตินี้
ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก
๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ของกรม
คุมประพฤติ นี้ จะมีสิทธิ ได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ ง
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ สังกัดกรม
คุมประพฤตินี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตําแหน่งดังกล่าว คือ
๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งดังกล่าว
๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กําหนด
๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในตําแหน่งดังกล่าว
๓.๔ ผู้ นั้นประสงค์ จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตํ าแหน่งพนัก งานคุมประพฤติปฏิบัติ การ
สังกัดกรมคุมประพฤติ โดยการโอนแต่กรมคุมประพฤติไม่รับโอน โดยได้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน
ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
๓.๕ ผู้นั้นได้แจ้งความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือในตําแหน่ง
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ของกรมคุมประพฤติหรือในตําแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตําแหน่ง
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชือ่ ) รื่นวดี สุวรรณมงคล
(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

สําเนาถูกต้อง
จรัส รืน่ จินดา
(นายจรัส รื่นจินดา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นิตยา คัด/ทาน

