(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง ดังนี้
1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน
2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นั้น
บัดนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ของกรมบัญชีกลาง ลําดับที่ 177 179 – 182 184 – 186 188 189 มาสมัครเข้ารับการประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ของกรมบัญชีกลาง ลําดับที่ 44 46 – 50 52 – 55 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอ
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง เจ้ า พนั ก งานธุ ร การปฏิ บั ติ ง าน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ดังนี้
1. รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง ในตํ า แหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เลขประจําตัว
เข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง

เลขประจําตัวสอบแข่งขัน
ในบัญชีเดิม

62101
62102
62103
62104
62105
62106

61500303
61500394
61500806
61500586
61500772
61500312

ชื่อ - สกุล
นางโสลัชชา
นางสาวจิตรลดา
นางสาวชุดาภา
นางสาวมนัญชยา
นางสาวศิรินันท์
นางสาวปรียสุพัศ

สว่างศรี
แสงฉาย
บุดดี
มีไชยโย
นนท์ศิริ
ตายัน

-22. รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง ในตํ า แหน่ ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เลขประจําตัว
เข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง

เลขประจําตัวสอบแข่งขัน
ในบัญชีเดิม

62201

61400222

ชื่อ - สกุล
นางอภิรดี

นันสูงเนิน

3. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
วัน และเวลา

ตําแหน่ง

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- สอบปฏิบัติ
- ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม
สํานักงาน Word Excel

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

เลขประจําตัว
เข้ารับการประเมินฯ
62101 - 62106

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์

ห้องปฏิบัติการ
ฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และ
ภูมิสารสนเทศ
กรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุม
กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีปฏิบัติงาน
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- สอบปฏิบัติ
- ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม
สํานักงาน Word Excel

สถานทีส่ อบ

62201

ห้องปฏิบัติการ
ฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และ
ภูมิสารสนเทศ
กรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุม
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
กรมพัฒนาที่ดิน

-3ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่
ใ มารายงาานตัวตามวัน เวลา และสถถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสลละสิทธิในการร
เข้ารับการประเมินความเหมาะ
น
ะสมกับตําแหนน่งในตําแหน่งดั
ง งกล่าว
ประะกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาาพันธ์ พ.ศ. 2562
(ลงนาม))

ภัทราาภรณ์ โสเจยยยะ
(นางสาวภภัทราภรณ์ โสสเจยยะ)
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนด้านบริหาร
ปรระธานคณะกรรรมการดําเนินนการคัดเลือกฯ
ก

สําเนาถูกต้
ก อง

(นายศุภากร รออดเรืองศักดิ์)
นักททรัพยากรบุคคลชํ
ค านาญการร

