(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔
เรื่อง บัญชีรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
_________________________________
ตามที่ได้มีประกาศสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่ อ ง รั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ทํ า งานเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว เพื่ อ ปฏิ บั ติ ร าชการในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔ นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมือ่ ครบ
กําหนด ๑ ปีนบั ตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย
๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในกําหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดวันเวลาที่กําหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ผู้นั้นจะผ่านการคัดเลือกก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวในตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อลําดับที่ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
หมายเหตุ กรณีจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติราชการได้ ต้องได้รับการแจ้งกรอบอัตรากําลังและได้รับ
อนุมัติเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางก่อน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) ประทักษ์ ประทุมทิพย์
(นายประทักษ์ ประทุมทิพย์)
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔

สําเนาถูกต้อง
คนึงนิตย์ บัญญัติศรีสกุล
(นางสาวคนึงนิตย์ บัญญัติศรีสกุล)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

สุรปรีชา คัด/ทาน

บัญชีรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔
แนบท้ายประกาศสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗
ตําแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
ลําดับ เลขที่ประจําตัวสอบ
ที่

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

๑.

๐๒๖

นางสาวอัจฉรา แย้มโพธิ์ใช้

๒.

๐๑๕

นางสาวสิรกาญจน์ นามไพร

๓.

๐๐๒

นายอดิศักดิ์ เหมือนพันธ์

๔.

๐๑๐

นายณรงค์ฤทธิ์ สมพร

๕.

๐๐๓

นายสุวิทย์ คุม้ ถนอม

๖.

๐๒๔

นางสาวภูษณิศา สีลาน

๗.

๐๒๐

นางสาวสรัญญา แก้วไพบูรณ์

๘.

๐๑๒

นายเกษมสันต์ เที่ยงผดุง

๙.

๐๐๗

นางสาวทิพวรรณ พรหมทอง

๑๐.

๐๑๓

นางสาวพัชรี รอดชยันต์

หมายเหตุ
ให้ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก ในลํ า ดั บ ที่
๑-๒ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันศุกร์ที่
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐
นาฬิ กา ณ สํานั กงานคุ มประพฤติ
กรุ ง เทพมหานคร ๔ หากไม่ ไ ป
รายงานตั ว ตามวั น เวลา และ
สถานที่ ดังกล่ าวจะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์โดยไม่ประสงค์เข้ารับการจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้

ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ลําดับ
เลขที่ประจําตัวสอบ
ที่

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

๑.

๐๐๒

นางสาวหนึ่งฤทัย เล็มเยะ

๒.

๐๐๓

นายสมประสงค์ เด่นดี

๓.

๐๐๑

นางสาวธัญญารัตน์ เกตุอินทร์

๔.

๐๐๔

นางสาวพนิดา กระแตเซ็ง

หมายเหตุ
ให้ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก ในลํ า ดั บ ที่
๑-๒ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันศุกร์ที่
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐
นาฬิ กา ณ สํานั กงานคุ มประพฤติ
กรุ ง เทพมหานคร ๔ หากไม่ ไ ป
รายงานตั ว ตามวั น เวลา และ
สถานที่ ดังกล่ าวจะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์โดยไม่ประสงค์เข้ารับการจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้

