ประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ตามที่ได้มีประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว ลงวันที่ 23 กันยายน
2562 เรื่ อง รั บ สมัครบุ คคลเพื่อเลื อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว ไป เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนย์ฟื้น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว ในสังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และได้กาหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินสมรรถนะ พร้อมกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่
16 ตุลาคม 2562 นั้น
ศูน ย์ ฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุ มแก้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ์ กาหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายละเอียด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา
ตาแหน่ง/
จานวน สถานที่สอบ อุปกรณ์ที่ใช้
เลขประจาตัวสอบ
ในการสอบ
วันศุกร์ที่
09.00 สอบข้อเขียน - นักวิชาการ
7 คน ศูนย์ฟื้นฟูปากกาสีน้า
25 ตุลาคม
12.00 น.
สาธารณสุข
สมรรถภาพ- เงินหรือสีดา
2562
001-007
ผู้ติดยาเสพติด และน้ายา
ลาดหลุมแก้ว ลบคาผิด
- พี่เลี้ยงผู้ติดยา
2 คน
เสพติด
001-002
13.3o น.
เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์

/ค) ประกาศ...
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ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ลาดหลุ ม แก้ ว จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการประเมิ น
สมรรถนะ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดยติดประกาศ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ลาดหลุมแก้ว และทาง www.probation.go.th
ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
3. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดง
คู่กัน (สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้ คือ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลักชัดเจน บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจาประชาชน)
ใบสีชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน , บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรประจาตัวที่
ส่วนราชการหรื อสถานศึกษาออกให้มีรูป ถ่าย ลายมือชื่อและเลขประจาตัว ประชาชน) สิ่งที่ใช้แทนบัตร
ประจาตัวสอบได้คือ ใบอนุญาตของกองกลาง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใด กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกนารูปถ่ายครั้งเดียวกันกับที่ใช้ใน
การสมัครสอบ จานวน 1 รูป ไปติดต่อที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว ภายในวันที่
24 ตุลาคม 2562 ก่อนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว
จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการเข้าสอบต่อไป
4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
4.4 ต้ อ งจั ด หาเครื่ อ งเขี ย น หรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ซึ่ ง ประกาศไว้ ใ นตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้วจัดไว้ให้
โดยเฉพาะ
4.5 ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด หรือวัสดุ
อุป กรณ์อื่น ใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการสรรหาฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่ง
กาหนดให้จัดหาเองในข้อ 4.4
4.6 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
4.7 ผู้ เ ข้ า สอบที่ ไ ปถึ ง ห้ อ งสอบหลั ง จากเวลาที่ ก าหนดเริ่ ม สอบในตารางสอบไปแล้ ว
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.8 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัครและตามวันเวลาที่
กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตาแหน่งที่สมัครอีก
4.9 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ใน
การสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะ นั้น
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4.10 เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัว
สอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
4.11 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบ
4.12 ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
4.13 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
4.14 แบบทดสอบกระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
4.15 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทาคาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต
แล้ว
4.16 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติด ต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
สอบ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.17 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.18 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ และไม่มี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ)
ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
แนบท้ายประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562

1. ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
เลขประจาตัวสอบ
001
002
003
004
005
006
007

ชื่อ
นายปราณปรียา
นางสาววชิราภรณ์
นางสาวอภิญญา
นายจักรกฤษณ์
นายวิกรณ์
นางสาวอรญา
นางชรินทร์ทิพย์

นามสกุล
นฤนาทวรกุล
กสิวัฒนา
เทียนสิทธิ์ศิริ
พึ่งเครือ
สิงห์จันทึก
แก้วตา
ทิพย์มา

2. ตาแหน่งพีเ่ ลี้ยงผู้ติดยาเสพติด
เลขประจาตัวสอบ
001
002

ชื่อ
นายสุวรรณ
นายนิพนธ์

นามสกุล
ศรีทอง
สัณหภาส

