สํสําาเนา
เนา

ประกาศสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) และกําหนดวัน เวลา
สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ในตําแหนงเจาหนาที่
การเงินและบัญชี เจาพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการปาไม และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
----------------------------------ตามที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดอนุมัติใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
นํารายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมไดรับการจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหนง เจาหนาที่การเงิน
และบัญ ชี เจา พนัก งานการเงิ นและบั ญ ชี นัก วิช าการปา ไม และเจ า หนา ที่ บริ หารงานทั่ว ไป ไปขึ้น บั ญ ชี
เป นผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจา งเปนพนักงานราชการทั่วไป ของสํานักบริห ารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
ตามหนังสือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดวนที่สุด ที่ ทส 0901.304/17555 ลงวัน ที่ 9
สิงหาคม 2562 โดยใหผูผานการเลือกสรรตามประกาศดังกลาวขางตนที่มีสิทธิเขารับการประเมิน และมีความ
ประสงคจะสมัครเขารับการประเมินฯ ยื่นใบสมัครระหวางวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562 นั้น
บัดนี้ ไดพนกําหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแลว มีผูมาแสดงความจํานงสมัครเขารับ
การประเมินฯ ในตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 ราย นักวิช าการปาไม จํานวน 6 ราย
และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 13 ราย ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) รวมทั้งสิ้นจํานวน
20 ราย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสม
กับตําแหนง กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับ ตําแหน ง
ดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
1. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี
เลขประจําตัว
เลขประจําตัวเดิม
เขารับการประเมิน
ในบัญชีเดิม
001
6223060009

ลําดับที่สอบ
ชื่อ – สกุล
ไดบัญชีเดิม
4
นางสาวกนกกานต ศิริวงศ

หมายเหตุ

2.ตําแหนง...

-22. ตําแหนงนักวิชาการปาไม
เลขประจําตัว
เขารับการประเมิน
001
002
003
004
005
006

เลขประจําตัวเดิม
ในบัญชีเดิม
6215150014
6228150051
6215150039
6215150075
6228150014
6208150034

ลําดับที่สอบ
ไดบัญชีเดิม
28
37
26
38
34
21

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นายเจตนรินทร ทาปง
นางสาวจุฑาทิพย ชมฤทธิ์
นางสาวจารุวรรณ ขํารัตน
นายฉัตรวรเทพ โสมแข็ง
นายอนุวัต สาดทาชาง
นางสาวพลอยไพลิน วังคีรี

3. ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เลขประจําตัว
เขารับการประเมิน
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

เลขประจําตัวเดิม
ในบัญชีเดิม
6125120049
6105120267
6128920069
6125120110
6128120481
6123120267
6128120176
6128120447
6105120044
6128120139
6128120174
6128120164
6125120036

ลําดับที่สอบ
ไดบัญชีเดิม
27
36
34
30
38
30
32
37
42
40
46
45
28

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นางสาววรัญญา ปาละกูล
นางสาววราภรณ ไชยอาสา
นายวีรินทลิตา ชนะพิมพ
นางสาวณัจฉรียา ชัยบุญญเรือง
นางสาวพัชรี หมื่นศิษย
นางสาวจริยา ทองคํา
นางสาวมัทนา ทองยะ
นางสาวธิดา เปลา
นางสาวจารุดารา ลังกาฟา
นางสาวศุจิตาพร จันทรแสง
นางสาวคณัฏฐา ปุรณพรรค
นางสาวกัญญพร ทนันชัย
นางสาวธนัชชา อิชิเงะ

ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ใหผูมีสิทธิ
เขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
วัน

เวลา

สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม
2562

เวลาสอบ 09.00–12.00 น.
เวลารายงานตัว 08.00-09.00 น.

ณ หองประชุมอเนกประสงค (ศาลารวมใจ)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)
ค) ประกาศ...

-3ค) ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความเหมาะสม
กับตําแหนง ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) หรือทางเว็บไซต
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) http://tak.dnp.go.th/
ง) ระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ
คือ ผูสมัครตองมาใหทันตามกําหนดที่ประกาศ และจะเขาหองสอบเพื่อเขารับการสัมภาษณตอเมื่อกรรมการ
หรือเจาหนาที่ผูควบคุมการสอบเรียกชื่อใหเขารับการประเมิน โดยจะเรียงตามลําดับเลขประจําตัวสอบจากนอย
ไปหามาก ผูสมัครที่มาไมทันหรือไมอยูในขณะที่เจาหนาที่เรียกชื่อสอบ จะไมอนุญาตใหเขารับการประเมินไมวา
กรณีใดๆ และจะถือวาเปนผูขาดสอบ และเมื่อผูสมัครถูกเรียกชื่อเขาหองสอบ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อและรับ
ใบสมัครเขารับการประเมินจากกรรมการ หรือเจาหนาที่ผูควบคุมการสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
(ลงนาม) สุรพจน กาญจนสิงห
(นายสุรพจน กาญจนสิงห)
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14

สําเนาถูกตอง

