(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
.................................................................
ตามที่ได้มีประกาศสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และกาหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 นั้น
สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสารถ
ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่ อผู้ มีสิ ทธิเ ข้ารั บ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้ งที่ 1
ปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ นี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่1
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา
และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ เลขประจาตัว ตึก/อาคาร/ห้องสอบ อุปกรณ์ที่
และวิธีการประเมินครั้งที่ 1
ประเมิน
สอบ
ใช้ ใ นการ
สอบ
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
สอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่
1 - 29
สานักงานคุมประพฤติ -ปากกา
1.ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กรมคุ ม ประพฤติ ได้ แ ก่ 30 กรกฎาคม 2559
กรุงเทพมหานคร1
สีดาหรือ
วิ สั ย ทั ศ น์ บทบาทภารกิ จ อ านาจหน้ า ที่
09.00 16.30
ถ.วังหลัง
สีน้าเงิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
เขตบางกอกน้อย
เท่านั้น
2.ความรู้เรื่องการรับ-ส่งเอกสารทางราชการ
กทม.
การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การจัดเก็บ
ค้นหาหนังสือ และงานธุรการทั่วไป
ค) ระเบี ย บปฏิบั ติ เ กี่ย วกั บการประเมิน ความรู้ ค วามสารถ ทัก ษะ และสมรรถนะครั้ง ที่ 1
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามสวมใส่เสื้อยืดไม่มีปก กระโปรงยีนส์หรือ
กางเกงยี น ส์ โดยสุภ าพสตรีให้ส วมใส่กระโปรงหรือกางเกงขายาว สวมรองเท้าสุ ภ าพ
และสุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า หุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
/2.เป็นหน้าที่...

-22. เป็น หน้ าที่ของผู้ส มัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
3. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงใน
วันที่ประเมินความรู้ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งคณะกรรมการอานวยการ
อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะได้
4.การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อ เขียน
ต้องปฏิบัติดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุม
การประเมินโดยเคร่งครัด
4.4 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลั งจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ ว
15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
4.5 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่รับคะแนนสาหรับความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ นั้น
4.6 เขียนเลขประจาตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น (ห้ามเขียนชื่อ – นามสกุล)
4.7 เมื่ออยู่ในห้ องประเมินสมรรถนะต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้ เข้ารับการประเมินอื่นหรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประเมินฯ
4.8 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 09.15 น.
4.9 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการประเมินจะนาออกจากห้องประเมินไม่ได้
4.10 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประเมินให้หยุ ดทาข้อสอบ
จะต้องหยุ ดทันที แต่จะออกจากห้ องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประเมินได้
อนุญาตแล้ว
5.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสารถ ทัก ษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและ
เลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนดังกล่าว
6.ผู้ ใ ดไม่ มาภายในวั น เวลา และสถานที่ ดั งกล่ า ว จะถื อ ว่า สละสิ ท ธิ์ การเข้ ารั บ การประเมิน ความรู้
ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะในครั้งนี้

/สานักงาน...

-3ง) สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ณ สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 และทางเว็บไซต์ที่
www.probation.go.th ซึ่งจะแจ้งวันที่ประกาศรายชื่อฯ ให้ทราบในวันที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) กรองทอง วัฒนภิรมย์
(นางกรองทอง วัฒนภิรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สาเนาถูกต้อง
นันท์นิชา พาสกุล
(นางนันท์นิชา พาสกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรณิการ์/คัด/ทาน

เอกสารแนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
สอบวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
เวลา 09.00 – 10.30 นาฬิกา ณ สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เลขประจาตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุรัติยา สุเมธนฤมล
นางสาวสุนิสา ฟักนิกรณ์
นายกฤษฎา ทองวิไลพรรณ
นางสาวนันทวัน รับศรีสุขสกุล
นางสาวจันทกานต์ ทองรองแก้ว
นางสาวภาวนา คงรุ่งเรือง
นางสาวกนกพร ทองทิพย์
นายนที คานงาม
นางสาววัชรินทร์ วังบรรณ์
นางสาววรัสยานันท์ พงศ์พิพัฒน์
นางอัจฉรา เฉลยไข
นางสาวลักษมา จิตตรัตน์
นายศรายุทธ เรืองคา
นางสาววิภา ทองก้อน
นางวราภรณ์ เพชรเซ่ง
นางสาวพนิดา กะแตเซ็ง
นางสาวสุภัค นาคแนวนาม
นางสาวเจนจิรา เกิดศักดิ์
นางสาวหนึ่งฤทัย เล็มเยะ
นายฉัตรชัย ใจกล้า
นางสาวสุดารัตน์ เล็งเนตร
นางสาวชญาภา บุญเกิด
นางสาวมณีรัตน์ สุขชัยศรี
นายวิทวัส เสียงล้าเลิศ
นางสาวนภา อารีย์
นางสาวประนอม ศิริเจริญ
นางสาวสุภาภรณ์ เจิมปรุ
นางสาวสุกัญญา สีนิลมงคล
นายธนวัฒน์ เจียมแพ
นางสาวอัมราฉัตร เปลื้องกระโทก
นายบัญชา สุขธีรชัย

หมายเหตุ

