(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กาหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
----------------------------ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กาหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
----------------------------ตามที่ได้มีป ระกาศส านั กงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโ ลก ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่ อ ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานธุ ร การ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ราชการ
ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ในระหว่ า งวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 และได้กาหนดให้มีการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้ ง ที่ ๑ พร้ อ มกาหนดวั น เวลา สถานที่ ส อบ
ข้ อ เขี ย น และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้
ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑ )
ข. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
วันที่สอบ
วันอังคารที่
23
กุมภาพันธ์
2559

วิธีการ
ตาแหน่งเลช
ประเมิน
ที่สอบ
09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน เจ้าพนักงาน
ธุรการ
เลขที่
1 - 23
เวลา

จานวน

สถานที่

23 คน

สานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
พิษณุโลก

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ
ปากกา
สีน้าเงินหรือ
สีดา

ค. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวัด พิษ ณุ โ ลก จะประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ านการประเมิ นสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 ณ สานั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ถนนวังจันทน์
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และทางเว็บไซด์ที่ www.probation.go.th

/ง. ระเบียบ…

- 2 ง. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
๑. แต่งกายด้วยชุดที่สุภาพเรียบร้อย
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
ไปในวั น ประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั กษะและสมรรถนะ หากไม่ มี บั ต รใดบั ต รหนึ่ง คณะกรรมการ
อานวยการ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะก็ได้
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวัน สอบ ให้ ผู ้ มี สิ ท ธิ ส อบคั ด เลื อ กนารู ป ถ่ า ยครั้ ง
เดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่สานั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ภายใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
จะดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการเข้าสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้ อ งสอบ
๔.2 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
๔.3 ต้ องจั ด หาเครื่องเขียนหรือวั ส ดุอุป กรณ์ ซึ ่ ง ประกาศไว้ ใ นตารางสอบไปเอ ง
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษ และวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกจัดไว้ให้โดยเฉพาะ
๔.4 ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด หรือวัสดุ
อุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการสรรหาฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ซง่ึ
กาหนดให้จัดหาเองในข้อ ๔.3
๔.5 ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๔.6 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้ องสอบหลั งจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ ว
๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.7 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่
ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
๔.8 เขียนชื่อ-นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
๔.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออก
จากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
๔.10 ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
๔.๑1 ถ้าสอบเสร็ จก่ อนเวลาและส่ งค าตอบนั้นแล้ ว ต้องได้รั บอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
๔.๑2 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
/๔.๑3 เมื่อหมด…

- 3 ๔.๑3 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้ ห ยุ ด ทา
คาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้
อนุญาตแล้ว
๔.๑4 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๑5 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรื อ ผู้ ใ ดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารั บ การประเมิ น สมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการ
สอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๔.๑6 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถื อ ว่ า สละสิ ท ธิ์ แ ละไม่ มี สิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
ลงชื่อ

สุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์
(นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก

สาเนาถูกต้อง
ลาแพน จันทร์พัก
(นางลาแพน จันทร์พัก)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ศานตมล

คัด/ทาน

(เอกสารหมายเลข ๑)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

เลขประจาตัวสอบ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวพรทิรา ทาระวา
นางสาวลัดดาวัลย์ สีคา
นางสาวณิชาภา อาพวลิน
นางสาวพัชรินทรา คามี
นางสาวกุลจิรา ชาญประเทศ
นางสาวไอลดา อู่เงิน
นางสาวสุนิษา เหมือนรอดดี
นางสาวณิณา พันธ์พัฒนากุล
นายสุกฤษฏิ์ เพิ่มพูนทรัพย์
นางสาวอนิสา บุญดี
นางสาวณัฐกานต์ พรมวังขวา
นางสาวนาฏยา คุ้มญาติ
นางสาวรวิวรรณ เงินทุ่ง
นางสาวปณิศรา นาคหวัง
นางสาวพิชชาภรณ์ คงใคล้
นางอรอนงค์ พรมเวียง
นางสาวศิรินันท์ น้อยพงษ์
นางสาวจีราวรรณ ปั้นสังข์
นางสาวกุสุมา คงเกิด
ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทร์ทวี วิชาสอน
นางสาวลัดดา โห้หิรัญ
นางสาวชมัยพร คมอาวุธ
นางสาวศรัณญา หงษ์แก้ว

หมายเหตุ

