(สำเนำ)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กาหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
---------------------------------ตามที่ ได้มีประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติราชการที่สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้กาหนดให้มีประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พร้อมกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบข้อเขียน ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ งที่ ๑
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
(ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ – ๓
(ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
วันที่สอบ

เวลา

วันอังคารที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๖๐

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

สอบวิชา
สอบข้อเขียน

ตาแหน่ง/
เลขประจาตัวสอบ
พนักงานคุมประพฤติ

จานวน

สถานที่สอบ

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอบ
70 คน ห้องประชุมจามจุรี ปากกาสีน้าเงิ น
สานักงาน กศน.
หรื อ สี ด า และ
จังหวัดน่าน
น้ายาลบคาผิด

(ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ส านั กงานคุม ประพฤติ จั งหวัดน่ าน จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการประเมินสมรรถนะครั้ง ที่ ๑
ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะใน
ครั้งที่ ๒ ส่วนวัน เวลา และสถานที่การประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด น่ า น, ทาง Facebook
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด น่ า น และ
www.probation.go.th
(ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็น
สุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
/๓. ต้องนา....

-๒๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช้แสดงคู่กัน
(สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้ คือ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ชัดเจน บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน) ใบชมพู (ใบแทนใบรับบัตร
ประจาตัวประชาขน, บัตรประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ หรือสถานศึกษาออกให้ที่มีรูปถ่าย
ลายเซ็นชื่อและเลขประจาตัวประชาชน) สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัวสอบได้คือ ใบอนุญาตของกองกลาง หากไม่มีบัตร
ใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใด กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่
๑ โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนารูปถ่ายครั้งเดียวกับที่ใช้ในการ
สมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก่อนเวลา
๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านจะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการเข้า
สอบต่อไป
๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
โดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องจัดหาเครื่ องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง นอกจากนั้น
จะต้องใช้กระดาษ และวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านจัดไว้ให้โดยเฉพาะ
๔.๕ ห้ ามน าตาราหรื อหนังสื อ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด หรือ วัส ดุ
อุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการสรรหาฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้จัดหา
เองในข้อ ๔.๔
๔.๖ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๔.๗ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลักจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๘ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา ที่กาหนดในตารางสอบ
๔.๙ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ
สมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
๔.๑๐ เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบ และเลขประจาตัวสอบเฉพาะ
ในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
๔.๑๑ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่
ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
๔.๑๒ ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
๔.๑๓ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
/๔.๑๔ แบบทดสอบ…

-๓–
๔.๑๔ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ ใ ช้ ใ นการสอบจะน าออกจากห้ อ งสอบไม่ ไ ด้ เว้ น แต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๕ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทาคาตอบจะต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
๔.๑๖ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และ
ต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงด
การให้คะแนนก็ได้
๔.๑๘ ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สิทธิ์เข้า
รับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)

วราวุธ คันธาเวช
(นายวราวุธ คันธาเวช)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สาเนาถูกต้อง
กิติยา ปราบหงษ์
(นางกิติยา ปราบหงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

กิติยา/คัด/ทาน

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
...............................................
ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ

๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๗
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒
๐๑๓
๐๑๔
๐๑๕
๐๑๖
๐๑๗
๐๑๘
๐๑๙
๐๒๐
๐๒๑
๐๒๒
๐๒๓
๐๒๔
๐๒๕
๐๒๖
๐๒๗
028
029
030

ชื่อ – นามสกุล

นางกานต์สุดา
นางนงนุช
นางสาวจินตกวี
นางสาวจีระนันทร์
นางสาวรุ่งกานต์
นางสาวกฤติยาภรณ์
นางสาวกรรณิการ์
นางสาวลินดา
นายกิตติกร
นางสาวจิรภิญญา
นางสาวชนิกา
นายจารุจน์
นางสาวศรัณย์ภัทรา
นางสาววรัญญา
นายธีรพงษ์
นางสาวธนารีย์
นางสาวเปรมณพิชญ์
นายนิรวิทธ์
นางสาวธนัชวิภา
นางสาวธิดารัตน์
นายภวิศ
นางสาวทิพวรรณ
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวจีราวรรณ
นางสาวมัลลิกา
นางสาวกนกรัตน์
นางสาวณัฐภรณ์
นางสาววัชรีภรณ์
นางสาวภาชินี
นางสาวธัญญาพร

สิงห์สาร
กันทะมัง
อินทา
จันโท่น
รินสิงห์แก้ว
นันสัก
ภูคาอ้าย
แก้วสน
เรือนน้อย
พญาศรี
ฉาใจ
แสงสร้อย
พิชัย
สีกัน
คามอญ
อารินทร์ต๊ะ
ปิยะอร่ามวงค์
ไชยสลี
จาปาสิงห์
อินทะเขื่อน
อนุจร
ยาใจ
สายยาน
ทะชัย
ภิยะ
แดงเจริญ
พรมวงศ์
พรมยะ
วิกรมชาตรี
ดีคาวงค์

-๒–
ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ

031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
04๔
04๕
04๖
04๗
04๘
04๙
0๕๐
๐๕๑
๐๕๒
๐๕๓
๐๕๔
๐๕๕
056
057
058
059
060

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวป๎ณณพร
นายธนวัฒน์
นายรังสรรค์
นายณัฐพงษ์
นางสาวทิพวรรณ
นางสาวชนากานต์
นางสาวรัตติกาล
นายธนชาต
นายวรัญํู
นายอานาจ
นายภาณุเดช
นายพิทักษ์
นางสาวชญามน
นางสาวเขมิกา
นางสาวพิมลลักษณ์
นายพงศกร
นางสาววิลัยพร
นางสาวนกผกา
นายสงกรานต์
นายชัยภูมิ
นางสาวอังคณา
นางสาวจิรชั ญา
นายพิพัฒน์
นายสุติวัฒน์
นางสาวรัชนีวรรณ
นางสาวชฎาภา
ว่าที่ ร.ต.คมสันต์
นายวีรวัฒน์
นางสาวพวงผกา
นางสาวรัตติกาล

ป๊อกตื้อ
ธิบดี
เจริญศิลป์
หอมพวงภู่
พรมพัง
เชื้อหมอ
พันชน
รักษ์ศิลป์
เรือนติ๊บ
เขียงมงคล
เพิ่มผล
ศาลาคาม
จันอูน
กองแก้ว
อุดทังไข
จันต๊ะแก้ว
แปงกาส
วงศ์ลังกา
มาเป็ง
ชัยภาคย์พิบูล
ผายแก้ว
สุวรรณ
ขัดป๎ญญา
หงอกชัย
ไชยอักษร
มากเกย
บัวติ๊บ
สุขแดง
สอนทะ
เนตรทิพย์

-๓ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ

๐๖๑
๐๖๒
๐๖๓
๐๖๔
๐๖๕
๐๖๖
๐๖๗
๐๖๘
069
070

ชื่อ – นามสกุล

นายสิทธิชยั
นายอธิวัฒน์
นายอนิรุทธ์
นางสาวนุชจนาถ
นายเจษฏา
นางสาวกาญจนา
นายพรเทพ
นายพิริยากรณ์
นางสาววินิธา
นางสาวชลธิชา

เครื่องแก้ว
สืบต๊ะ
เขื่อนสี
ทัดเศษ
ประทุมวัน
คาสุยา
ภูฟ้าศิริกุล
อานาทิพย์
สานปา
ก๋าวงศ์

