(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
ตามที่กรมคุมประพฤติดําเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
ปฏิ บั ติ ก าร ของกรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน ซึ่ ง ประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
ปฏิบัติการ ของกรมคุมประพฤติ นั้น
บัดนี้ กรมคุมประพฤติได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลําดับที่ ๑๘ – ๔๗ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง พนั ก งาน
คุมประพฤติปฏิบัติการ ดังนี้
เลขประจําตัว
เลขประจําตัว
เข้ารับการ สอบแข่งขันในบัญชีเดิม
ประเมิน

ชื่อ – ชื่อสกุล

๑๐๐๑

๕๗๐๑๐๒๖๓

นายชวลิต เสนาคุณ

๑๐๐๒

๕๗๐๑๐๘๖๗

นายอภิรักษ์ แก้วพวง

๑๐๐๓

๕๗๐๑๐๔๐๒

นายพีรวิชญ์ แป้นประหยัด

๑๐๐๔

๕๗๐๑๐๖๙๘

นางสาวประกายแก้ว เหมหงษา

๑๐๐๕

๕๗๐๑๐๐๒๗

นายภิญโญ พรมเสือ

๑๐๐๖

๕๗๐๑๐๐๕๔

นางสาวฐาณิศราภ์ แจ้งถิ่นป่า

๑๐๐๗

๕๗๐๑๐๓๕๙

นายอุดมพร เรืองอ่อน

๑๐๐๘

๕๗๐๑๑๔๑๘

นางสาววัลลี พิมูลชาติ

๑๐๐๙

๕๗๐๑๐๐๕๓

นายอธิการ ตั้งจิตต์

๑๐๑๐

๕๗๐๑๓๓๒๖

นางสาวมลฤดี เทพฝั้น

๑๐๑๑

๕๗๐๑๐๙๓๗

นางสาวทิวาพร เนียมคํา

๑๐๑๒

๕๗๐๑๐๖๓๘

นายอดิศร กิจเมธี

หมายเหตุ

-๒เลขประจําตัว
เลขประจําตัว
เข้ารับการ สอบแข่งขันในบัญชีเดิม
ประเมิน

ชื่อ – ชื่อสกุล

๑๐๑๓

๕๗๐๑๐๙๙๓

นางสาวหรรษลักษณ์ พันธวงศ์

๑๐๑๔

๕๗๐๑๐๗๒๒

นายสุพงษ์ อมรเมธาสิทธิ์

๑๐๑๕

๕๗๐๑๐๔๑๖

นายธนพล เดชะเรืองศิลป์

๑๐๑๖

๕๗๐๑๐๓๔๐

นางสาวภาวิตา หนูรัตน์

๑๐๑๗

๕๗๐๑๒๑๕๒

นางสาวนุ่มนวล สารบูรณ์

๑๐๑๘

๕๗๐๑๒๗๑๔

นางสาวศกลวรรณ ชัยภักดี

๑๐๑๙

๕๗๐๑๑๗๙๙

นางสาวมัลลิกา พงษ์สิงห์จันทร์

๑๐๒๐

๕๗๐๑๓๓๑๒

นายสุเทพ ทองประดิษฐ์

หมายเหตุ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อในลําดับที่ ๑ – ๑๔ มาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และลําดับที่ ๑๕ – ๒๐ มาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ กรมคุมประพฤติ โดยเริ่ม
รับรายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา และเริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ หรือจนกว่า
จะแล้วเสร็จ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และ
ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งในครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ 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 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
ตามที่กรมคุมประพฤติดําเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ของกรมพิ นิ จและคุ้ มครองเด็ กและเยาวชน ซึ่ งประกาศขึ้ นบั ญชี ผู้ สอบแข่ งขั นได้ เมื่ อวั นที่ ๒๖ ธั นวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 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 จิ ต วิ ท ยาปฏิ บั ติ ก าร
ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลําดับที่ ๔ – ๑๒ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
ปฏิบัติการ ดังนี้
เลขประจําตัว
เลขประจําตัว
เข้ารับการ สอบแข่งขันในบัญชีเดิม
ประเมิน

ชื่อ – ชื่อสกุล

๒๐๐๑

๕๗๐๑๐๐๕๐

นางสาวเพ็ญนภา พรหมมินทร์

๒๐๐๒

๕๗๐๑๐๐๐๖

นายสมรรถพงศ์ ขจรมณี

๒๐๐๓

๕๗๐๑๐๐๑๒

นางสาวพิจิตราพรรณ พีรคําไล้

๒๐๐๔

๕๗๐๑๐๐๑๐

นางสาวสุณีพร ปานคง

๒๐๐๕

๕๗๐๑๐๐๘๑

นายภิธารัช สิทธิรุ่ง

๒๐๐๖

๕๗๐๑๐๐๔๘

นางสาวพิชชาพร ไผ่แสวง

๒๐๐๗

๕๗๐๑๐๐๗๐

นางสาวสุรางค์รัตน์ พิลุม

๒๐๐๘

๕๗๐๑๐๐๘๔

นายคนอง มิตรมาตร

หมายเหตุ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งในวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ กรมคุมประพฤติ โดยเริ่มรับรายงานตัวเวลา
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา และเริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ หากผู้ใด
ไม่มารายงานตัวภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่งในครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ลงชื่อ เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
(นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์)
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
สําเนาถูกต้อง
วนิดา ทิศอุ่น
(นางสาววนิดา ทิศอุ่น)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วนิดา คัด/ทาน

(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ตามที่กรมคุมประพฤติดําเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
ปฏิ บั ติ ก าร ของกรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน ซึ่ ง ประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เ มื่ อ วั น ที่
๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ของกรมคุมประพฤติ นั้น
บัดนี้ กรมคุมประพฤติได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลําดับที่ ๑๘ – ๒๗ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง นั ก สั ง คม
สงเคราะห์ปฏิบัติการ ดังนี้
เลขประจําตัว
เลขประจําตัว
เข้ารับการ สอบแข่งขันในบัญชีเดิม
ประเมิน

ชื่อ – ชื่อสกุล

๓๐๐๑

๕๗๐๒๐๔๑๑

นายฐิติวัฒน์ พัฒนสุข

๓๐๐๒

๕๗๐๒๐๔๘๓

นายเมธวิน ขําหาญ

๓๐๐๓

๕๗๐๒๐๕๘๔

นางสาวชัชรีย์ จิตติพงศ์

๓๐๐๔

๕๗๐๒๐๐๑๗

นางสาวกัญญาภัค ไพยแสน

๓๐๐๕

๕๗๐๒๐๗๔๒

นายคฑาวุธ บุญชุม

๓๐๐๖

๕๗๐๒๐๐๔๘

นางสาวมนันยา กรรณิการ์

๓๐๐๗

๕๗๐๒๐๑๔๔

นางสาวตุลยดา คูทอง

หมายเหตุ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งในวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ กรมคุมประพฤติ โดยเริ่มรับรายงานตัวเวลา
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา และเริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ หากผู้ใด
ไม่มารายงานตัวภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่งในครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ลงชื่อ เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
(นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์)
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
สําเนาถูกต้อง
วนิดา ทิศอุ่น
(นางสาววนิดา ทิศอุ่น)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วนิดา คัด/ทาน

