(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
ตามที่กรมคุมประพฤติไดดําเนินการคัดเลือกผูสอบแขงขันไดในตําแหนงเจาพนักงานการเงินและ
บัญชีปฏิบัติงานและตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันไดเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ มาขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงเจาพนักงานการเงิน
และบั ญชี ป ฏิ บัติง านและตํ า แหน ง นั ก วิ ชาการพั ส ดุ ปฏิ บัติการ ของกรมคุ ม ประพฤติ โดยวิ ธีก ารประเมิ นความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) นั้น
บัดนี้ กรมคุมประพฤติไดดําเนินการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) เสร็จสิ้นแลว
จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) และขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
ดังนี้
๑. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เลขประจําตัวสอบ
เขารับการประเมิน
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๕
๑๐๐๐๔

เลขประจําตัวสอบแขงขันได
ในบัญชีเดิม
๐๑๐๑๒๑๗
๐๑๐๐๔๔๘
๐๑๐๑๑๒๑
๐๑๐๐๓๘๐
๐๑๐๐๕๒๔

ชื่อ-ชื่อสกุล
นางสาวชลันดา อาสาสุข
นางสาวศรีสุดา นาคยงค
นางสาววิลาวัลย อาจหาญ (โลมอย)
นางสาวณัฐชยา พินิจจิตร
นางสาวศิริลักษณ ปญญากอง

๒. ตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เลขประจําตัวสอบ
เขารับการประเมิน
๒๐๐๐๓
๒๐๐๐๔
๒๐๐๐๑
๒๐๐๐๒
๒๐๐๐๕

เลขประจําตัวสอบแขงขันได
ในบัญชีเดิม
๐๔๐๐๙๘๓
๐๔๐๐๕๘๔
๐๔๐๐๗๘๑
๐๔๐๐๓๓๔
๐๔๐๐๘๑๕

ชื่อ-ชื่อสกุล
นางสาวภารดี
นางสาวธนัชพร
นางสาววรัชยา
นางสาวนินทิรา
นางสาวธิติมา

พอหมอ
พรหมมี
อุปธิ
คชคง
นันตากาศ

/หมายเหตุ...

-๒หมายเหตุ
๑. ใหผูไดรับการคัดเลือก
๑.๑ ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลําดับที่ ๑
๑.๒ ตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลําดับที่ ๑
มารายงานตั ว เขา ปฏิ บั ติร าชการ ในวั นที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิ ก า
ณ กองบริหารทรัพ ยากรบุคคล ชั้น ๔ กรมคุมประพฤติ หากไมไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลา ว
จะถือวาผูไ ดรับการคัดเลือกผูนั้นสละสิทธิ์ และไมประสงคจะรับการบรรจุเขารับราชการตามที่ไดรับการคัดเลือก
๒. ใหผูไดรับการคัดเลือก นําเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้มาพรอมในวันรายงานตัวดวย
๒.๑ บัตรประจําตัวประชาชน
๒.๒ ใบรับรองแพทย ซึ่งแพทยออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกาย
๒.๓ รูปถายชุดเครื่องแบบขาราชการ (ปกติขาว) หนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา
ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๒.๔ หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
- หลักฐานที่แสดงความสามารถดานภาษาอังกฤษ และมีผลคะแนนสอบ (TOEFL) หรื อ
คะแนนอื่นที่เทียบกันได ตั้งแต ๔๕๐ คะแนน ขึ้นไป (กรณีผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงเจาพนักงานการเงินและ
บัญชีปฏิบัติงาน)
- หลักฐานที่แสดงความสามารถดานภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนผูจบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
จากตางประเทศหรือในประเทศ และมีผลคะแนนสอบ (TOEFL) หรือคะแนนอื่นที่เทียบกันได ตั้งแต ๕๐๐ คะแนน ขึ้นไป
(กรณีผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)
- หนังสือรับรองประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่บรรจุ เปนเวลา ๑ ป
ขึ้นไป โดยมีเอกสารแสดงประวัติการทํางานและมีการรับรองจากผูบังคับบัญชา ในขณะนั้น
- วุฒิการศึกษาในระดับที่ใชในการสมัครในระดับเดียวกัน มากกวา ๑ คุณวุฒิ ในสาขาวิชา
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงที่บรรจุ
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
- สําเนาทะเบียนสมรส
- สําเนาใบสําคัญการหยา ฯลฯ
ทั้งนี้ ขอแจ งใหผูที่ได รับการคัดเลือกในตําแหนงเจาพนักงานการเงิ นและบัญชี ปฏิบัติงานและ
ตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมคุมประพฤติ ไดทราบวา
๑. บั ญชี ผูได รั บการคั ดเลื อกในตําแหนงเจ า พนั กงานการเงิ นและบั ญชี ปฏิ บั ติง านและตํ าแหน ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมคุมประพฤตินี้ ใชไดจนถึงวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงเจาพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ยังไม
หมดอายุหรือยังไมถูกยกเลิก
๒. ผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กในตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ง านและตํ า แหน ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมคุมประพฤตินี้ จะมีสิทธิไดรับการบรรจุก็ตอเมื่อผูนั้นยังไมถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู สอบแข ง ขั นได ในตํ าแหน ง เจ า พนั กงานการเงินและบั ญชี ปฏิ บั ติง านและตํ าแหน งนั กวิ ช าการพั สดุ ปฏิ บัติการ
ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
/๓. ผูท.ี่ ..

-๓๓. ผู ที่ ได รั บการคั ดเลื อกในตํ า แหน งเจ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ง านและตํ า แหน ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมคุมประพฤตินี้ ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงดังกลาว คือ
๓.๑ ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาว
๓.๒ ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่กําหนด
๓.๓ ผูนั้นมี เหตุที่ ไม อาจเขา ปฏิ บัติหน าที่ราชการได ตามกํ าหนดเวลาที่จะบรรจุแ ละแต งตั้ ง
ในตําแหนงดังกลาว
๓.๔ ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
และตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมคุมประพฤติ โดยการโอนแตกรมคุมประพฤติไมรับโอน โดยไดแจง
ใหทราบไวกอนลวงหนาแลววาจะไมรับโอนผูนั้นจึงไมประสงคจะรับการบรรจุ
๓.๕ ผูนั้นไดแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรแลววา จะรับการบรรจุหรือไดรับการบรรจุ
และแต งตั้งในตํ า แหน งเจ า พนั กงานการเงิ นและบั ญชีป ฏิ บั ติงานและตํา แหน งนั กวิ ช าการพั สดุ ปฏิ บัติก าร ของ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือในตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตําแหนงนักวิชาการ
พัสดุปฏิบัติการ ของกรมคุมประพฤติหรือในตําแหนงอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตําแหนงเจาพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) รื่นวดี สุวรรณมงคล
(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

สําเนาถูกตอง
ประทุมรัตน แกวทองรักษ
(นางสาวประทุมรัตน แกวทองรักษ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

นิตยา คัด/ทาน

