(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ตามที่ กรมคุ ม ประพฤติ จ ะดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ นตํ า แหน่ ง นั ก วิ เ คราะห์
นโยบายและแผนปฏิ บั ติ ก าร ของกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ซึ่ ง ประกาศขึ้ น บั ญ ชี
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เมื่ อ วั น ที่ ๔ ธั น วาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มาขึ้ น บั ญ ชี เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กในตํ า แหน่ ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมคุมประพฤติ นั้น
บั ด นี้ กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ นตํ า แหน่ ง นั ก วิ เ คราะห์ น โยบาย
และแผนปฏิ บั ติ ก าร ของกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ลํ า ดั บ ที่ ๕๑–๕๓,๕๕-๕๗,
๖๐-๖๑,๖๓ และ ๖๖ มาสมั ค รเข้ า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง นั ก วิ เ คราะห์ น โยบาย
และแผนปฏิบัติการ
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ ดังนี้
เลขประจําตัว
เลขประจําตัว
เข้ารับการ สอบแข่งขันในบัญชีเดิม
ประเมิน

ชื่อ – ชื่อสกุล

๑๐๐๑

๑๐๑๔๑

นายจรัญ หลวงชาญ

๑๐๐๒

๑๐๐๐๒

นางสาววรัทยา ทาระธรรม

๑๐๐๓

๑๐๑๖๒

นายประวิทย์ ทหารไทย

๑๐๐๔

๑๐๐๐๗

นางสาววิมลลักษณ์ คําใบ

๑๐๐๕

๑๐๒๗๗

นางสาวสิริกัญญา ไกรกลิ่น

๑๐๐๖

๑๐๒๐๖

นายวีรพล กังวาลเพราะ

หมายเหตุ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งในวันอังคาร
ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ กรมคุมประพฤติ โดยเริ่มรับรายงานตัวเวลา
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา และเริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกาเป็นต้นไป หากผู้ใดไม่มารายงานตัว
ภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับตําแหน่งในครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
(ลงชื่อ)

เพิม่ พูน พึ่งประสิทธิ์
(นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์)
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
สําเนาถูกต้อง
วนิดา ทิศอุ่น
(นางสาววนิดา ทิศอุ่น)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วนิดา คัด/ทาน

(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
ตามที่กรมคุมประพฤติจะดําเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่
๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มาขึ้ นบัญ ชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้ าพนั กงานธุรการปฏิบัติงาน
ของกรมคุมประพฤติ นั้น
บัดนี้ กรมคุมประพฤติได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลําดับที่ ๘๘,๙๐,๙๔-๙๕,๙๗-๙๘,๑๐๐-๑๐๕,๑๐๗๑๐๘,๑๑๐,๑๑๒-๑๑๔,๑๑๘-๑๑๙,๑๒๑-๑๒๒,๑๒๘,๑๓๓,๑๓๙-๑๔๓,๑๔๕-๑๔๘ มาสมั ค รเข้ า รั บ
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ดังนี้
เลขประจําตัว
เลขประจําตัว
เข้ารับการ สอบแข่งขันในบัญชีเดิม
ประเมิน

ชื่อ – ชื่อสกุล

๒๐๐๑

๑๑๐๐๖๗

นางสาวณปภัช ดาวดึงษ์

๒๐๐๒

๑๑๐๒๕๗

นางสาวอรณิชชา ทองลินันท์

๒๐๐๓

๑๑๐๑๒๒

นางสาวสายชล ประเสริฐ

๒๐๐๔

๑๑๐๐๖๑

นายนิพนธ์ อุทุมพร

๒๐๐๕

๑๑๐๐๐๘

นางสาวณพัธรกัญ ประมูลสิน

๒๐๐๖

๑๑๐๒๒๕

นายพรศักดิ์ พจนานุภักดิ์

๒๐๐๗

๑๑๐๐๕๘

นางสาวกัญญาณัฐ กองแสนแก้ว

๒๐๐๘

๑๑๐๒๗๐

นางสาวสุรีย์ วิสันเทียะ

๒๐๐๙

๑๑๐๑๖๗

นางสาวจตุพร มีธรรม

๒๐๑๐

๑๑๐๐๒๗

นางสาวสุวรรณา เพ็ชรเมือง

๒๐๑๑

๑๑๐๐๙๘

นางสาววราปภา พรมเทศ

๒๐๑๒

๑๑๐๒๘๐

นางสาวภัทรภาดา ธิติกุลวัต

๒๐๑๓

๑๑๐๒๒๙

นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล

หมายเหตุ

-๒เลขประจําตัว
เลขประจําตัว
เข้ารับการ สอบแข่งขันในบัญชีเดิม
ประเมิน

ชื่อ – ชื่อสกุล

๒๐๑๔

๑๑๐๒๖๘

นางสาวมัณยากร ทองจํารัส

๒๐๑๕

๑๑๐๐๔๘

นางณัฐยา หน่อศิริ

๒๐๑๖

๑๑๐๒๒๒

นางสาวนฤมล ภู่รัตน์

๒๐๑๗

๑๑๐๑๕๒

นางสาวอรพรรณ ปู่พรม

๒๐๑๘

๑๑๐๒๒๑

นางสาวสุกัลญา เชื้อคําจันทร์

หมายเหตุ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งในวันอังคาร
ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ กรมคุมประพฤติ โดยเริ่มรับรายงานตัวเวลา
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา และเริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกาเป็นต้นไป หากผู้ใดไม่มารายงานตัว
ภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับตําแหน่งในครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ลงชื่อ เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
(นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์)
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

สําเนาถูกต้อง
วนิดา ทิศอุ่น
(นางสาววนิดา ทิศอุ่น)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วนิดา คัด/ทาน

(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ตามที่กรมคุมประพฤติจะดําเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๖ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมคุมประพฤติ นั้น
บัดนี้ กรมคุมประพฤติได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลําดับที่ ๘๑,๓๓-๓๔,๓๖,๔๑,๔๘,๕๐,๕๔,๕๖ และ ๕๘ มาสมัครเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ลงชื่อ เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
(นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์)
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

สําเนาถูกต้อง
วนิดา ทิศอุ่น
(นางสาววนิดา ทิศอุ่น)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วนิดา คัด/ทาน

