(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแมฮองสอน
เรื่อง รายชื่อผู%ผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข%อเขียน)
และมีสิทธิ์เข%ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
-----------------------------------------ตามประกาศสํา นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด แมฮองสอน ลงวั น ที่ 1 พฤษภาคม 2560
ได)ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป-นพนักงานราชการทั่ว ไป ตํา แหนง เจ)า หน)า ที่การเงิน และบัญ ชี
เพื่อปฏิบัติงานที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแมฮองสอน จํานวน 1 อัตรา และได)ดําเนินการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 (สอบข)อเขียน) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ไปแล)ว นั้น
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแมฮองสอน จึงขอประกาศรายชื่อผู)ผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(สอบข)อเขียน) และมีสิทธิ์เข)ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร=และสัมภาษณ=) ดังนี้
เลขประจําตัวสอบ
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หมายเหตุ
ลําดับที่ 002 และ 006 ให)เข) ารับการประเมิ น
สมรรถนะครั้งที่ 2 (การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร=
และสัมภาษณ=) ตั้งแตเวลา 09.00 น. เป-นต)นไป
นางสาวเพชราลัย ใจชนะมาร
ลําดับที่ 008 และ 012 ให)เข)ารับการประเมิน
นางสาวพัทธวรรณ คงแก)วประเสริฐ สมรรถนะครั้งที่ 2 (การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร=
และสัมภาษณ=) ตั้งแตเวลา 10.30 น. เป-นต)นไป
นางสาวศิริพร มูลคํา
นางสาวนิชนันท= สุรจิ ันยา
นางสาวเปมิกา อรรคฮาต

ลําดับที่ 013, 015 และ 016 ให)เข)ารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 2 (การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร=และ
สัมภาษณ=) ตั้งแตเวลา 13.00 น. เป-นต)นไป

ทั้งนี้ ขอให%ผู%มีรายชื่อดังกลาวเข%ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร=
และสัมภาษณ=) ในวันศุกร3ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแมฮองสอน ตามเวลาที่
กําหนดไว%ในชองหมายเหตุ หากผู)ใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข%ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะประเมินโดยวิธีการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร=และสอบสัมภาษณ=
จึงให)ผู)สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังตอไปนี้
๑. แตงกายสุภาพเรียบร)อยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง
สวมรองเท)าหุ)มส)น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว)ในกางเกง สวมรองเท)าหุ)มส)น และประพฤติตน
เป-นสุภาพชน (ห%ามผู%เข%าสอบสวมเสื้อผ%าที่เป:นผ%ายืดหรือผ%ายีนส3โดยเด็ดขาด มิฉะนัน้ อาจไมอนุญาตให%เข%าสอบ)
๒. เป-นหน)าที่ของผู)สมัครที่จะต)องทราบวัน เวลา สถานที่ในการเข)าสอบ
/ 3. ต)องนําบัตร...

-2๓. ต)องนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบ เพื่อใช)แสดงคูกัน
(สิ่งที่ใช)แทนบัตรประจําตัวประชาชนได) คือ บัตรประจําตัวเจ)าหน)าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน
๑๓ หลักชัดเจน บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจําตัวประชาชน) ใบชมพู
(ใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน, บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรประจําตัวที่สวนราชการ
หรือสถานศึกษาออกให)ที่มีรูปถาย ลายเซ็นชื่อและเลขประจําตัวประชาชน) หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งในการเข)าสอบ
กรรมการหรือเจ)าหน)าที่คุมสอบ จะไมอนุญาตให)เข)าสอบโดยเด็ดขาด กรณีบัตรประจําตัวสอบหาย ให)ผู)มีสิทธิสอบ
เข)าพบเจ)าหน)าที่กอนการเข)าสอบ
๔. การเข)ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีโดยวิธีการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร=และสอบสัมภาษณ=
ต)องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ห)ามนําเครื่องมือและอุปกรณ=สื่อสารอิเล็กทรอนิกส=ทุกชนิดเข)าไปในห)องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาเริ่มสอบไมน)อยกวา ๓๐ นาที แตจะเข)าห)องสอบได)
ก็ตอเมื่อได)รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ)าหน)าที่คุมสอบแล)วเทานั้น
๔.๓ ต)องเชื่อฟPงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ)าหน)าที่คุมสอบ
โดยเครงครัด
๔.4 ผู)มีสิทธิสอบที่ไปถึงห)องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล)ว
เกินกวา ๓๐ นาที จะไมได)รับอนุญาตให)เข)าสอบ
๔.5 ผู)เข)าสอบจะต)องนั่งสอบตามที่นั่งที่กําหนดให)
๔.6 เขี ย นชื่ อ -นามสกุ ล ตํา แหนงที่ ส มั ค รสอบและเลขประจํา ตั ว สอบเฉพาะในที่
ที่กําหนดให)เทานั้น
๔.7 เมื่ ออยู ในห) องสอบและขณะทํา ข) อ สอบ จะไมพู ด คุ ย หรื อ ติ ด ตอกั บ ผู) เ ข) า สอบอื่ น
หรือบุคคลภายนอก และไมออกจากห)องสอบ เว)นแตจะได)รับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือเจ)าหน)าที่คุมสอบ
๔.8 เมื่อสอบเสร็จแล)ว ต)องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห)ามติดตอกับผู)ที่ยังอยูในระหวาง
การทําข)อสอบ และจะต)องไมกระทําการใดๆ อันเป-นการรบกวนผู)ที่ยังทําข)อสอบอยู
๔.9 ผู)ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบ จะถูกปรับตกทันที
๔.๑0 ผู)ใดไมมาสอบภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์
5. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแมฮองสอน จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู)ผานการเลือกสรร
ในวั น อั ง คารที่ 6 มิ ถุ น ายน 2560 ณ สํา นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด แมฮองสอน และทางเว็ บ ไซต=
www.probation.go.th หัวข)อ “ขาวประชาสัมพันธ=” รายการ “สมัครงาน/รับโอน” รายการยอย “สมัครงาน/รับโอน
สวนภูมิภาค” และทางเว็บไซต= http://www.oic.go.th/infocenter14/1436/ หัวข)อ “ขาวประชาสัมพันธ=”
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
นพดล ศรีทาเกิด
(นายนพดล ศรีทาเกิด)
สําเนาถูกต้อง
ผู)อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแมฮองสอน
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ชชวิน จันทร์ แดง
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแมฮองสอน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
(นายชชวิน จันทร์ แดง)
ชชวิน คัด/ทาน
เจ้าพนักงานธุ รการชํานาญงาน

