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ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครสวรรค
เรือ่ ง รายชือ่ ผูม ีสทิ ธิเขารับการประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ 1
กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
…………………….

ตามประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 เรื่องรับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุมงานบริการ ตําแหนงเจาหนาที่
การเงินและบัญชี สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค ขึ้นระหวางวันที่ 8 - 19 พฤษภาคม 2560 และ
ไดกําหนดใหมีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
นั้น
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค ขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 พรอมกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบขอเขียน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้
ก. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ข. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
วันทีส่ อบ

เวลา

สอบวิชา

วันเสาร 09.00 – 11.00 น. สอบขอเขียน
ที่ 3
มิถนุ ายน
2560

เลขประจําตัวสอบ
001 - 040

จํานวน

สถานที่

40 คน หองประชุมรมพะยอม
อาคาร 8
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค

อุปกรณทใี่ ช
ในการสอบ
ปากกาสีน้ําเงิน
หรือสีดําและ
น้ํายาลบคําผิด

ข. ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ผูที่ผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะในครั้ง
ที่ 2 (สัมภาษณ) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค
 สัมภาษณ เริ่มตนจากเลขประจําตัวสอบ 1 ขึ้นไป ครั้งละ 1 คน
/ค....
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ค. ระเบียบปฏิบัตริ ะเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1. แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง
สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตน
เปนสุภาพชน
2. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
3. ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใชแสดงคูกัน (สิ่ง
ที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได คือ บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
ชัดเจน บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจําตัวประชาชน) ใบชมพู (ใบแทนใบรับบัตร
ประจําตัวประชาชน, บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรประจําตัวที่สวนราชการ หรือสถานศึกษา
ออกใหที่มีรูปถาย ลายเซ็นชื่อและเลขประจําตัวประชาชน) สิ่งที่ใชแทนบัตรประจําตัวสอบไดคือ ใบอนุญาตของ
กองกลาง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใด กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาตใหเขารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยเด็ดขาดกรณีบัตรประจําตัวสอบหายกอนวันสอบ ใหผูมีสิทธิสอบคัดเลือกนํารูปถาย
ครั้งเดียวกันกับที่ใชในการสมัครสอบ จํานวน 1 รูป ไปติดตอที่ฝายบริหารงานทั่วไป ภายในวันที่ 2 มิถุนายน
2560 กอนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค จะไดดําเนินการออกใบแทนบัตร
ประจําตัวสอบเพื่อใชในการเขาสอบตอไป
4. การเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบขอเขียนตองปฏิบัติ ดังนี้
4.1 หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
4.3 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ
โดยเครงครัด
4.4 ตองจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ ซึ่งประกาศไวในตารางสอบไปเองนอกจากนั้นจะตอง
ใชกระดาษ และวัสดุอุปกรณที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค จัดไวใหโดยเฉพาะ
4.5 หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ อุปกรณที่ใชในการคํานวณทุกชนิดหรือวัสดุอุปกรณอื่น
ใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดเขาไปในหองสอบ เว นแตวัสดุอุปกรณ ซึ่งกําหนดใหจั ดหาเอง
ในขอ 4.4
4.6 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจากหองสอบไมได
เวนแตจะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
4.7 ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว 30 นาที จะ
ไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
4.8 ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัครและตามวัน เวลาที่กําหนด
ในตารางสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงที่สมัครอีก
4.9 ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ
สมรรถนะใดจะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น
4.10 เขียนชื่อ-นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบเฉพาะ
ในที่ที่กําหนดใหเทานั้น
4.11 เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และ
ไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ
4.12 หามสูบบุหรี่ขณะทําการสอบ
/4.13...
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4.13 ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได
4.14 แบบทดสอบ กระดาษคํ าตอบที่ ใช ในการสอบจะนําออกจากห องสอบไม ไดเ วน แต
คณะกรรมการหรือเจาหนาทีค่ วบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
4.15 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบจะตอง
หยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตแลว
4.16 เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ และ
ตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
4.17 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะพิจารณา
สั่งงดการใหคะแนนก็ได
4.18 ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิ์เขารับ
การประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
(ลงชื่อ)

จินดา วัฒนวิกยกรรม

(นางจินดา วัฒนวิกยกรรม)
ผูอ ํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ ไป

รับรองสําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) พรรณรัตน บุญศิริ
(นางพรรณรัตน บุญศิร)ิ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
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บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สคป.จ.นว
แนบทายประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ลําดับที่

เลขประจําตัว

ชื่อ - สกุล

สอบ

หมายเหตุ

1

001

นางสาว เพียงฝน

พันธุหงษ

2

002

นางสาว กาญจนา

เถื่อนชื่น

3

003

นางสาว อรอุมา

เล็งเนตร

4

004

นางสาว จิราภา

อัมพุช

5

005

นางสาว ณรรฐวรรณ

จิระวงศขจร

6

006

นางสาว กัญญาณัฐ

นาครัตน

7

007

นางสาว กุลธนันท

ศรีแกว

8

008

นาง

จันทรลอย

9

009

นางสาว พิมพชนก

โพธิ

10

010

นางสาว กุลปริยา

พิลึก

11

011

นางสาว มัณชนิตา

มวงสาร

12

012

นางสาว กชกร

พวงสมบัติ

13

013

นางสาว อมรรัตน

บัวผัน

14

014

นางสาว พัชรินทร

โตเปรม

*ขาดใบประกาศนียบัตร

15

015

นาง

แซมเขียว

*ขาดใบประกาศนียบัตร

16

016

นางสาว จิราวรรณ

แจมจันทร

17

017

นางสาว เจนจิรา

อินทนิล

18

018

นางสาว นัสรินทร

ประกายสกุล

19

019

นางสาว พรรณอร

นอยมนต

20

020

นางสาว มัทรี

ดําละเอียด

21

021

นางสาว ยุภาพร

ศรีมหานาม

22

022

นางสาว วิยรินทร

สุขดี

สุนันฑา

อนัญญา

*ขาดใบประกาศนียบัตร
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23

023

นางสาว ศิริรัตน

คุมผล

24

024

นางสาว วารุณี

จงแสง

25

025

นางสาว กรรณิกา

สวางหด

26

026

นางสาว บัณฑิตา

หันสาริกิจ

27

027

นางสาว วรังคณา

กาติ๊บ

28

028

นางสาว อลิญา

วัฒนาวราธร

29

029

นางสาว ศิรัญญา

เทพวิชิน

30

030

นางสาว สิริกัญญา

สมานพันธุ

31

031

นางสาว ศลิษา

บุญนอย

32

032

นางสาว รพีพร

เพ็งผจญ

33

033

นางสาว อังคนา

บรรดาศักดิ์

34

034

นางสาว เรณู

พลสา

35

035

นางสาว สุชานาฎ

ชัยโชติ

36

036

นางสาว แพรววนิด

ฉาไธสง

37

037

นาย

อรุณวาว

38

038

นางสาว สมพร

มุงดี

39

039

นางสาว กรรณิการ

มั่นเรืองศรี

*ขาดใบประกาศนียบัตร

40

040

นางสาว สุพรรษา

วิทยารัตน

*ขาดใบประกาศนียบัตร

กฤษกร

*ขาดใบประกาศนียบัตร
*ขาดใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ: ผูทขี่ าดเอกสารใบประกาศนียบัตร นําเอกสารมายื่นตัง้ แตบดั นี้ - จนถึงวันที่ 3 มิถนุ ายน 2560 วันทีส่ อบ

