(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ตามที่ ก รมคุม ประพฤติ ไ ด ดํา เนินการคัด เลื อกผู สอบแข ง ขั นได ในตํ า แหน ง เจ า พนัก งานธุ รการ
ปฏิ บัติ งาน ของสํานั กงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุ จริ ตในภาครั ฐ มาขึ้ นบั ญชี เป นผูไ ด รั บการ
คัดเลือกในตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมคุมประพฤติ นั้น
ในการนี้ กรมคุมประพฤติไดแจงใหผูสอบแขงขันไดในตําแหนงดังกลาว ซึ่งยังไมไดรับการบรรจุ
มาสมัครเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) เพื่อขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนง
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมคุมประพฤติ จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสม
กับตําแหนง (สัมภาษณ) ดังนี้
เลขประจําตัวสอบ เลขประจําตัวสอบแขงขันได
เขารับการประเมิน
ในบัญชีเดิม

ชื่อ - นามสกุล

10001

500000513

นางสาวทิพวัลย

พิเคราะห

10002

500000910

นางนภา

เอี่ยมสืบทับ

10003

500000077

นางศันสนีย

พรมมงคล

10004

500001131

นายมานพ

วงษมี

10005

500000012

นางวิไลพร

สัจนวน

10006

500000359

นางพัชรีย

เปรมชาติ

10007

500000972

นางสาวกนกวรรณ

อินปนสวน

10008

500001342

นางสาวณฐอร (รพีพร)

แดนศิริ

10009

500000034

นางสาวปราณีต

ไชโย

10010

500000952

นางสาวนีรชา

ศุภพัฒน

10011

500000555

นายอธิชาติ

ศรีฤทธิ์ตา
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สําเนาถูกตอง
จรัส รื่นจินดา
(นายจรัส รื่นจินดา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ชลาลัย ฤทธิรัตน
(นางชลาลัย ฤทธิรัตน)
เลขานุการกรม
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผูสอบแขงขันได

รจลี คัด/ทาน

(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผูสอบแขงขันได
อาศัยความตามขอ 4 ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑8 ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕6
เรื่ อ ง การอนุ มั ติ คั ด เลื อกจากบั ญ ชี ผู ส อบแข ง ขั นได หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข การคั ด เลื อ กจากบั ญ ชี
ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงอื่นได คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
จึ ง ได กํ าหนดให ผู สมั ครเข ารั บ การประเมิ นความเหมาะสมกั บตํ า แหน ง (สั มภาษณ ) ทุ กคนเข ารั บ การประเมิ น
ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
๑. วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
วันที่ประเมิน
วันพุธที่
2 กรกฎาคม
2557

เลขประจําตัว
ประเมิน
- เจาพนักงาน
10001
10011
ธุรการปฏิบัติงาน
ตําแหนง

วิชาที่ประเมิน
- สัมภาษณ

สถานที่สอบ

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ
ปากกา

ณ หองประชุม
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ชั้น ๔
๒. ใหผูสมัครเขารั บการประเมิ นความเหมาะสมกับตําแหน ง (สั มภาษณ ) ตําแหน งเจาพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ไปรายงานตัวเพื่อเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง เวลา08.30 น. ณ หองประชุม
กรมคุมประพฤติ ชั้น ๔
3. ตองไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กําหนดไว ผูใดถึงสนามสอบภายหลังที่การสอบไดดําเนินไปแลว
กรรมการหรือเจาหนาทีด่ ําเนินการสอบอาจพิจารณาไมใหเขาสอบก็ได
4. ต องเชื่ อฟ งและปฏิ บั ติ ตามคํ าสั่ งและคํ าแนะนํ าของกรรมการหรื อเจ าหน าที่ ดํ าเนิ นการสอบ
โดยเครงครัด
5. เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ และตอง
ไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู
6. ผู เ ข า สอบต อ งนํ า บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รอื่ นที่ ท างราชการออกให ม าแสดง
ในวันสอบดวย
7. ผูเขาสอบตองนําหนังสือรับรองการสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ฉบับจริง
มาแสดงในวันสอบดวย
8. ผูเขาสอบตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเปนสุภาพชน
9. กรมคุ มประพฤติ จะทํ าการประกาศผลการประเมิ นความเหมาะสมกั บตํ าแหน ง (สั มภาษณ )
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
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(ลงชื่อ) ชลาลัย ฤทธิรัตน
(นางชลาลัย ฤทธิรัตน)
เลขานุการกรม
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผูสอบแขงขันได
สําเนาถูกตอง
จรัส รื่นจินดา
(นายจรัส รื่นจินดา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รจลี คัด/ทาน

