(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ตามที่กรมคุมประพฤติดําเนินการคัดเลือกผูสอบแขงขันไดในตําแหนงเจาพนักงานการเงินและ
บัญชีปฏิบัติงานและตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มาขึ้นบัญชีเปนผูไดรับ
การคัดเลือกในตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรม
คุมประพฤติ นั้น
ในการนี้ กรมคุมประพฤติไดแจงใหผูสอบแขงขันไดในตําแหนงดังกลาว ซึ่งยังไมไดรับการบรรจุ
มาสมัค รเขา รับการประเมิ นความเหมาะสมกั บตํ าแหน ง (สั มภาษณ) จึง ขอประกาศรายชื่ อผู มีสิท ธิ เข ารั บการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ดังนี้
๑. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เลขประจําตัวสอบ
เขารับการประเมิน
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕

เลขประจําตัวสอบแขงขันได
ในบัญชีเดิม
๐๑๐๐๔๔๘
๐๑๐๑๑๒๑
๐๑๐๑๒๑๗
๐๑๐๐๕๒๔
๐๑๐๐๓๘๐

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

๒. ตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เลขประจําตัวสอบ
เขารับการประเมิน
๒๐๐๐๑
๒๐๐๐๒
๒๐๐๐๓
๒๐๐๐๔
๒๐๐๐๕

เลขประจําตัวสอบแขงขันได
ในบัญชีเดิม
๐๔๐๐๗๘๑
๐๔๐๐๓๓๔
๐๔๐๐๙๘๓
๐๔๐๐๕๘๔
๐๔๐๐๘๑๕

ชื่อ-ชื่อสกุล
นางสาววรัชยา
นางสาวนินทิรา
นางสาวภารดี
นางสาวธนัชพร
นางสาวธิติมา

อุปธิ
คชคง
พอหมอ
พรหมมี
นันตากาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) ชลาทิพย โลหะศิริ
(นางชลาทิพย โลหะศิริ)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) จรัส รื่นจินดา
(นายจรัส รื่นจินดา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นิตยา คัด/ทาน

(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
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 หลั ก เกณฑ วิ ธีก าร และเงื่ อ นไข การคั ดเลื อ กจากบั ญ ชี
ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงอื่นได คณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือก จึงไดกําหนดใหผูสมัครเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงทุกคนเขารับการประเมินตามวัน เวลา
และสถานที่ ดังนี้
๑. วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
เลข
วันที่ประเมิน
ตําแหนง
ประจําตัว วิชาที่ประเมิน
ประเมิน
วันศุกร ที่ ๒
เจา ๑๐๐๐๑- สั
พฤษภคม
พนักงานการเงิน ๑๐๐๐๕
มภาษณ
๒๕๕๗
และบัญชี
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ปฏิบัติงาน
วันศุกร ที่ ๒
นักวิช ๑๐๐๐๑- สั
พฤษภคม ๒๕๕๗ าการพัสดุ
๑๐๐๐๕
มภาษณ
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ปฏิบัติการ

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ

สถานที่สอบ
ณ หองประชุม
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔

ปากกา

ณ หองประชุม
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔

ปากกา

๒. ใหผูสมัครเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ดังนี้
๒.๑ ตํ าแหน งเจ าพนั กงานการเงิ นและบั ญชีปฏิ บั ติงาน ไปรายงานตั วเพื่ อเข ารั บการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔
๒.๒ ตํา แหนง นัก วิชาการพัสดุ ปฏิ บัติการ ไปรายงานตัวเพื่อเข ารั บการประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหนง เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔
๓. ตองไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กําหนดไว ผูใดถึงสนามสอบภายหลังที่การสอบไดดําเนินไปแลว
กรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการสอบอาจพิจารณาไมใหเขาสอบก็ได
๔. ต องเชื่ อฟ ง และปฏิ บั ติ ตามคํ า สั่ ง และคํ า แนะนํ า ของกรรมการหรื อ เจ า หน า ที่ ดํา เนิ นการสอบ
โดยเครงครัด
๕. เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ และตองไม
กระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู

/๖. ผูเขา...

-๒๖. ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหมาแสดง ในวันสอบดวย
๗. ผูเขาสอบตองนําหนังสือรับรองการสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ฉบับจริง ดวย
๘. ผูเขาสอบตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเปนสุภาพชน
๙. กรมคุมประพฤติจะทําการประกาศผลการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ในวันที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

ชลาทิพย โลหะศิริ
(นางชลาทิพย โลหะศิริ)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก

สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) จรัส รื่นจินดา
(นายจรัส รื่นจินดา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นิตยา คัด/ทาน

