สำเนา
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราขการทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)
เรื่อง รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วโป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)
ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๓ อบับลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในตำแหน่งทั่วไป ๒๕ สายงาน ได้แก่
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเกษตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างศิลป้ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเกษตร นายช่างเทคนิค
นายช่างโยธา นายช่างสำรวจ ช่างสำรวจ นักวิชาการป่าไม้ นิติกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเกษตร นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรโยธา สถาปนิก และสัตวแพทย์
มีผู้สมัครจำนวน ๗,๙๑๔ ราย ได้กำหนดให้ผู้สมัครเข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในวันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลาสอบ ภาคเข้า ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐
น. ไปแล้ว นั้น
คณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระบียบ
เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
(ขอนแก่น) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดังต่อไปนี้
(ก) รายขื่อผู้มีสิทธิเจ้ารับการประเมินความเความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(สอบสัมภาษณ์)

ผู้ผ่านการประเมินความเความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์) โดย
เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ดังบัญชีรายขื่อแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑) ทั้งนี้ หาก
ปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
สอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไปในตำแหน่งที่สอบได้
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(ข) finหบดวัน เวลา และสถานที่สอบ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ รายขื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และ
สถานที่สอบ ดังต่อไปน ี้
จำนวนผู้เข้าสอบ
เวลาสอบ
วัน และ สถานที่สอบ
เลขประจำตัวสอบ
(ราย)
รอบที่ ๑
๑.เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
๖๓๒๓๐๙๐๐๐๔
๓
สอบวันพฤหัสบดีที่ ๓๐
เวลาสอบ ๐๙.๐๐ น.
๖๓๒๓๐๙๐๐๒๖
เวลารายงานตว ๐๘.๓๐น.
๖๓๒๓๐๙๐๐๒๙
กรกฎาคม ๒๕!๖๓
ณ ห้องผู้อำนวยการส่วนหื้เนฟ ู
และพัฒนาพื้นที่อนรักษ์
๒.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รอบที่ <ร>
๖๓๒๓๑๗๐๐๑๔
๑๑
สอบวันพฤหัสบดีที ๓๐
เวลาสอบ ๐๙.๐๐ น.
๖๓๒๓๑๗๐๐๑๖
เวลารายงานตัว ๐๘.๓๐น
กรกฎาคม ๒£๖๓
๖๓๒๓๑๗๐๐๖๙
ณ ห้องประขมสำนักบริหาร
๖๓๒๓๑๗๐๐๗๐
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)
๖๓๒๓๑๗๐๐๙๘
๖๓๒๓๑๗๐๑๒๘
๖๓๒๓๑๗๐๑๔๔
๖๓๒๓๑๗๐๓๐๒
๖๓๒๓๑๗๐๓๑๓
๖๓๒๓๑๗๐๓๔๔
๖๓๒๓๑๗๐๔๑๔
หมายเหตุ ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ โดยการสอบสัมภาษณ์ในแต่ละรอบมารายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันตาม
เวลาสอบที่กำหนด ณ หน้าอาคารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ๘ (ขอนแก่น) เพื่อเข้ารับฟ้งการขี้แจงจาก
กรรมการสอบ และหากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธี้ และไม่มี
สิทธิเข้ารับการประเมินครั้งน ี้
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่!นการประเมินฯ
๓. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ โดย
เคร่งครัด
๔. ให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจำตัวประขาขน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูป
ถ่าย ลายมือซื่อ และเลขประจำตัวประขาขน ๑๓ หลักระบุขัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัว
ประขาซน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริงไปแสดงแทน เป็นหลักฐานแสดงตนในการ
เข้าสอบ หากขาดหลักฐานดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประขาซน ๑๓ หลัก
ไม่ตรงกับฐานข้อยูลการสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยหากตรวจพบหลังจากที่เริ่มเวลาสอบแล้ว
ผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบทันที

- ๓ -

(ค) หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑. บัตรประจำตัวประซาซน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุถภตขับรถ
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัว ๑๓ หลักระบุขัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยัง
ไม่หมดอายุไปโนวันเข้ารับการประเมิน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ หรือเลขประจำตัว
ประซาซน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ใบแจ้งที่อยู่ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)
๓. สำเนาทะเบียบบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ระดับปริญญาตรี ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) สำหรับระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ให้ยื่นสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ท ี่จะถือว่าเป็น ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น ปริญ ญาบัตร หรือ
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน
วันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๓
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จ
การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร
คือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๓ มายื่นแทน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. หนังสือรับรองความประพฤติ กรณีผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี (เอกสารหมายเลข ๓)
๖. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ขื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เข่น
ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนขื่อ-นามสกุล เป็นต้น อย่างละ ๑ ฉบับ
๗. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เซ่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือ
หนังสือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศซาย) จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง ลงขื่อ วันที่ และระบุ
เลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติ
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
(ง) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้
๑. ผ้มีสิทธิเข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ
สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือขุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดขายเสื้อไว้โนกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
(ห้าม สวมเสื้อยืด เสื้อไม่มีแขน กางเกงหรือกระโปรงผ้ายีนส์หรือผ้ายืด กางเกงขาสั้นเหนือเข่า รองเท้าแตะชนิดยาง
หรือฟองนํ้า) และประพฤติตนเป็นสุภาพซน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
๗ร

'บ ่

1

1

®

๒. ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที เพื่อเข้าสู่
กระบวนการคัดกรอง C0VID-19 และปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่สนามสอบกำหนด ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิ
ร่างกายสูงกว่า ๓๗.๔ องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม เจ็บคอ นํ้ามูกไหล หรือหายใจลำบาก ให้แจ้งข้อมูล
แก่เจ้าหน้าที่คุมสอบทราบก่อนเข้าห้องสอบ เพื่อพิจารณาจัดสอบแยกต่างหาก หรือกำหนดมาตรการอื่น
ที่เหมาะสมต่อไป
๓. ให้ผ ู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัยที่น ำมาเองในห้อ งสอบ
ตลอดเวลาในขณะที่ทำการสอบ แต่ต้องเปิดหน้ากากเมื่อมีการตรวจสอบตัวตน หรือเมื่อกรรมการสั่งให้เปิด
หน้ากาก
๔. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้
ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้
๔. ต้องเชื่อฟ้งและปฏิบตตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
สอบโดยเคร่งครัด และต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
๔. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๖. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินฯ นี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ และคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงาน
ราขการทั่วไป ประจำลำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) อาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๗. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้
ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๖๓ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) และทาง
เว็บไซต์ http://khonkaen.dnp.go.th หรือ www.dnp.go.th/personnel หรือ https//dnp.thaijobjob.com
๘. สำหรับผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง คณะกรรมการดำเนินการ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘
(ขอนแก่น) จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอีกครั้ง ถ้าพบว่าหลักฐานและเอกสารการ
สมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่
มีสิทธิได้รับจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น หรือถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการ
จัดทำสัญญาจ้างแล้ว ให้ถือว่าการจัดทำสัญญาจ้างครั้งนี้เป็นโมฆะและจะถูกยกเลิกสัญญาจ้างสำหรับผู้นั้บ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
ลงนาม อนันต์ ปินน้อย
(นายอนันต์ ปีนน้อย)
ประธานกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)
สำเนาถู;ไ!อ*

^

ร ่^

4ขางสเฑฐ,าฟ่ปี ผิะ้ นวาร) \
ฝัก กาใพาฟbไฬานๆญก'พ

บัญ?รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราซการทั่วไปฯ
ฉบับลงวันที่ ©๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
แหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ตำ

เลขประจำตัว
สอน
๖๓๒๓๐๙๐๐๐๔
๖๓๒๓๐๙๐๐๒๖
๖๓๒๓๐๙๐๐๒๙

ขื่อ-สกล*

หมายเหต

นาย ภมินทร์ ทุมแก้ว
นาย พงศ์จักร บางหลวง
นาย เพชรไพศาล มหาหงษ์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขประจำตัว
สอบ
๖๓๒๓๑๗๐๐๑๔
๖๓๒๓๑๗๐๐๑๖
๖๓๒๓๑๗๐๐๖๙
๖๓๒๓๑๗๐๐๗๐
๖๓๒๓๑๗๐๐๙๘
๖๓๒๓๑๗๐๑๒๘
๖๓๒๓๑๗๐๑๔๔
๖๓๒๓๑๗๐๓๐๒
๖๓๒๓๑๗๐๓๑๓
๖๓๒๓๑๗๐๓๔๔
๖๓๒๓๑๗๐๔๑๔

ขื่อ - สกล *

หมายเหต

นาย ธนาธิป วิชัยวงษ์
นาย วิษณุวัตร บุ้งทอง
นางสาว สวิมล ยาววัซรศิลฟ้
นางสาว ศภักษร จันทสมบติ
นางสาว กาญดา นาคะ
นางสาว หนึ่งฤทัย ผาระกรรณ์
นางสาว ปนัดดา วินทะวุธ
นางสาว พงศ์สดา พรมแพง
นางสาว นารีรัตน์ จำใบ
นางสาว ปิรวดี เถาทิพย์
นางสาว ปรียาภรณ์ ประเพโส

* คำนำหน้าขื่อ ซื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัวประขาซน ต้องเป็นคำนำหน้าขื่อ ขื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัว
ประขาขนที่ผู้เข้าสอบได้ขอแก้Lฃไว้ในใบเซ็นขื่อผู้เข้าสอบ/ใบสมัครสอบ ที่ถูกต้องแล้ว

ในแจ้ง ที่อ ^
การเลือกสรรพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่ง.....................................................หน่วยงาน.........................................
ใ}อ - นามสกุล.................................................................................เลขประจำตัวสอบ..............................................
ขอแจ้งที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อใช้สำหรับการเรียกรายงานเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป (เขียนตัวบรรจง ใช้ตัวเลขอารบิก และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย) โดยเขียนให้เหมือนกัน
ทั้ง ๖ ส่วน
ซื่อ - นามสกุล.
ที่อยู่...............

ซื่อ - นามสกุล.
ที่อยู่................

ตำบล/แขวง....
อำเภอ/เขต....
จังหวัด...........
รหัสไปรษณีย์..
เบอร์โทรศัพท์.
e-mail...........

ตำบล/แขวง....
อำเภอ/เขต.....
จังหวัด............
รหัสไปรษณีย์...
เบอร์โทรศัพท์..
e-mail...........

ซื่อ - นามสกุล.
ที่อยู่...............

ซื่อ - นามสกุล.
ที่อยู.่ ...............

ตำบล/แขวง....
อำเภอ/เขต....
จังหวัด...........
รหัสไปรษณีย์..
เบอร์โทรศัพท์.
e-mail...........

ตำบล/แขวง....
อำเภอ/เขต.....
จังหวัด............
รหัสไปรษณีย์...
เบอร์โทรศัพท์..
e-mail............

ซื่อ - นามสกุล.
ที่อยู.่ ..............

ซื่อ - นามสกุล.
ที่อยู่................

ตำบล/แขวง....
อำเภอ/เขต....
จังหวัด...........
รหัสไปรษณีย์..
เบอร์โทรศัพท์.
e-mail...........

ตำบล/แขวง....
อำเภอ/เขต.....
จังหวัด............
รหัสไปรษณีย์...
เบอร์โทรศัพท์..
e-mail............

หมาย.เพ?] : ที่อยู่ต้องเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ไปรษณีย์นำส่งต้องมีผู้ลงรับจดหมาย มิเซ่นนั้นจะไม่ได้รับหนังสือ
เรียกให้1ปรายงานตัว หรือเรียกให้มาประเมินฯ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ จะต้องแจ้ง
เปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานทราบทุกครั้ง

หนังสือรับรองความประพฤติ
เขียนท ี่
วันที.่ ...........เดือน.........................พ.ศ.............
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งซาติ สัตว์ป่า และพันธุพืซ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่......................................................................................ตรอก/ซอย.............ถนน............................
ตำบล/แขวง...................................... อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์............................................อาชีพ.................................................... ตำแหน่ง......................................
สถานที่ทำงาน.......................................................................................................................................................
โทรศัพท์.............................................โทรสาร................................................. E-maiL........................................
เกี่ยวข้องกับ (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................................
โดยเป็น........................................................................และรู้จักกันมาเป็นเวลา..................................................ปี....เดือน
ขอรับรองว่า หลักจากที่(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................
รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา และพ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
ได้ประกอบอาซีพ (ทำอะไร ที่ใด ตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด)....................................................................................
และผู้นี้มีความ'ประพฤติ
ได้ประกอบคุณงามความดี คือ

ขอแสดงความนับถือ
(ลงซื่อ) .......................................................... ผู้รับรอง

หมายเหตุ ะ

ผู้รับรองความประพฤติควรเป็นผู้บังคับบัญซาเดิม นายจ้างหรือผู้มีเกียรติอันควรเฃื่อถือได้
๒. ให้ยื่นเอกสารแสดงการพ้นโทษจำคุก มาพร้อมกับหนังสือรับรองความประพฤติฯ น ี้
๑.

การขอข้อมูลผลการสอบข้อเฃึยน
การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๓
หน่วยงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)
*** ให้ยื่นคำร้องขอข้อมูลผลการสอบได้ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ***
๑. ใบแบบคำร้องขอข้อมลผลการสอบพนั
กงานราฃการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๓
'บ
(เอกสารหมายเลข ๑)
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๓. สำเนาใบเปลี่ยนขื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
๔. 'ซองจดหมายเปล่า ติดแสตมปี ๓ บาท จ่าหน้า‘ซองถึงตัวเอง
ว ิธ ี

การขอดคะแนนผลการสอบ
ขอข้อมูลผลการสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น (ขอดูคะแนนได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น)โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. Download ใบแบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ และกรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์
๒. แนบหลักฐานตามข้อ ๒ - ๔
๓. นำเอกสารทั้งหมดใส่6ซอง ส่งไปท ี่
(ขอดูผลคะแนนการสอบ)
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนอำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อบุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)
เลขที่ ๖๔๙ หมู' ๑๔ ตำบลศิลา
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐

แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบข้อเขียน
การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เขียนที่.............................................................
วันที.่ .........เดือน.......................พ.ศ..................
เรื่อง ขอข้อมูลผลการสอบข้อเขียน
เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราฃการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประจำ............................................................................................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................
เลขประจำตัวประซาซน...............................................อยู่บ้านเลขที่................ตรอก/ซอย............................................
ถนน......................................ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต...................................................
จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย.์ ............. ....... .โทรสัพท์.......................................................
ได้สมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราฃการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงาบ.....................
ในตำแหน่ง.....................................................................................เลขประจำตัวสอบที่.................................................
โดยได้ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลาสอบ...............................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอทราบผลคะแนนการสอบข้อเขียนของการสอบตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
เหตุผล...........................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้อง ประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. สำเนาใบสมัครสอบๆ ที่พิมพ์จากอินเตอร์เบ็ต
จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน
จำนวน ๑ ชุด
๓. ซองจดหมายเปล่าติดแสตมไ] ๓ บาท พร้อมกรอกซื่อที่อยู่ผู้รับ จำนวน ๑ ซอง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงขื่อ)........................................................ผู้ยื่นคำขอ
( ...................
........................... )

หมายเหตุ

ะ

ให้ยื่นคำร้องขอข้อมูลผลการสอบได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เท่านั้น

