(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบขอเขียนและสัมภาษณ)
ตามที่ ก รมคุ ม ประพฤติ ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กผู ส อบแข ง ขั น ได ใ นตํ า แหน ง นั ก วิ ชาการเผยแพร
ปฏิบัติการ ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มาขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงนักวิชาการเผยแพร
ปฏิบัติการ ของกรมคุมประพฤติ และตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ของกรมการปกครอง มาขึ้นบัญชี
เปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ของกรมคุมประพฤติ นั้น
ในการนี้ กรมคุมประพฤติไดแจงใหผูสอบแขงขันไดในตําแหนงดังกลาว ซึ่งยังไมไดรับการบรรจุ
มาสมัครเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบขอเขียนและสัมภาษณ) เสร็ จเรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบขอเขียนและสัมภาษณ) ดังนี้
๑. ตําแหนงนักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
เลขประจําตัวสอบ
เขารับการประเมิน
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓

เลขประจําตัวสอบแขงขันได
ในบัญชีเดิม
0800038
0800002
0800109

ชื่อ - ชื่อสกุล
นายธีรภัทร
นายชัยยงค
นางสาวจิรวรรณ

ศรีหิรัญ
ทองแกว
ทวีเขตกรณ

๒. ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
เลขประจําตัวสอบ
เขารับการประเมิน
๒๐๐๐๑
๒๐๐๐๒
๒๐๐๐๓
๒๐๐๐๔
๒๐๐๐๕
๒๐๐๐๖
๒๐๐๐๗
๒๐๐๐๘

เลขประจําตัวสอบแขงขันได
ในบัญชีเดิม
๑๐๑๔๐
๑๐๑๐๖
๑๐๔๗๒
๑๐๑๐๘
๑๐๐๘๘
๑๐๑๙๘
๑๑๒๐๙
11020

ชื่อ - ชื่อสกุล
นางสาวมณสร
นางสาวศุภวรรณ
นายธนาวุฒิ
นายสุธน
นายวิชิต
นายมนตรี
นายฐาปกรณ
นายวินัย

ชินวงษจันทร
เรืองวิลัย
จุลเลศ
เขียวกอ
สุบุญมา
วันเรืองโชค
คารีขัน
กุลธารี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) อัญชลี พัฒนสาร
(นางอัญชลี พัฒนสาร)
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ
สําเนาถูกตอง
จรัส รื่นจินดา
(นายจรัส รื่นจินดา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นิตยา คัด/ทาน

(สําเนา)
(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ
เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
(สอบขอเขียนและสัมภาษณ)
อาศัยความตามขอ ๔ ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่ อ ง การอนุ มั ติคั ดเลื อ กจากบั ญ ชี ผู ส อบแข ง ขั นได หลัก เกณฑ วิ ธีก าร และเงื่ อ นไข การคั ดเลื อ กจากบั ญ ชี
ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงอื่นได คณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือก จึงไดกําหนดใหผูสมัครเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงทุกคนเขารับการประเมินตามวัน เวลา
และสถานที่ ดังนี้
๑. วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบขอเขียนและสัมภาษณ)
วันที่ประเมิน

ตําแหนง

เลข
ประจําตัว วิชาที่ประเมิน
ประเมิน

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ

สถานที่สอบ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๗
เวลา นักวิช ๑๐๐๐๑๑๐.๐๐ น.
าการเผยแพร
๑๐๐๐๓
ปฏิบัติการ

-

ส ณ หองประชุม
อบขอเขียน กรมคุมประพฤติ ชั้น ๔

-

-

ส ณ หองประชุม
อบ
กองบริหารทรัพยากร
สัมภาษณ บุคคล ชั้น ๔

เวลา
๑๓.๐๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๗
- เวลา ๑๐.๐๐ น. -

- เวลา ๑๓.๐๐ น.

๑๐๐๐๑๑๐๐๐๓

นักวิช ๒๐๐๐๑- ส
าการ
๒๐๐๐๘
อบขอเขียน
คอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ
๒๐๐๐๑- สั
๒๐๐๐๘
มภาษณ

ปากกา

ปากกา

ณ หองประชุม
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้น ๔
ณ หองประชุม
กองแผนงาน
และสารสนเทศ ชั้น ๔

/๒. ผูเขา...

-๒๒. ผูเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงตองไปรายงานตัวเพื่อเขารับการประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สอบขอเขียน) ณ หองประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เพื่อจะได
จัดสงผูเขาสอบไปยังสถานที่สอบ ทั้งนี้ หากผูใดถึงสนามสอบภายหลังที่การสอบไดดําเนินไปแลว ๓๐ นาที กรรมการ
หรือเจาหนาที่ดําเนินการสอบอาจพิจารณาไมใหเขาสอบก็ได
๓. ผูสมั ครเขารั บการประเมินความเหมาะสมกับตํ าแหน ง ในตําแหน งนักวิชาเผยแพร ปฏิ บั ติการ
และตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ตองไปรายงานตัวเพื่อเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
(สัมภาษณ) ณ หองประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา เพื่อจะไดจัดสงผูเขาสอบไปยังสถานทีส่ อบ
๔. ผูเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนํา
ของกรรมการหรือเจาหน าที่ดําเนินการสอบโดยเครงครั ด และเมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่ สอบโดยพลั น
หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู
๕. ผูเข ารับการประเมินความเหมาะสมกั บตําแหนงตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่ น
ที่ทางราชการออกใหมาแสดงในวันสอบดวย
๖. ผูเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงตองนําหนังสือรับรองการสอบผานภาคความรู
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ฉบับจริงดวย
๗. ผูเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณี
นิยม หามสวมใสเสื้อยืดไมมีปก กระโปรงยีนสหรือกางเกงยีนส โดยสภาพสตรีใหสวมใสกระโปรงหรือกางเกงขายาว
สวมรองเทาหุมสน และสุภาพบุรุษสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทา
หุมสนและประพฤติตนเปนสุภาพชน
๘. กรมคุมประพฤติจะทําการประกาศผลการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบขอเขียน
และสัมภาษณ) ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

อัญชลี พัฒนสาร
(นางอัญชลี พัฒนสาร)
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ

สําเนาถูกตอง
จรัส รื่นจินดา
(นายจรัส รื่นจินดา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นิตยา คัด/ทาน

