(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กาหนดวัน เวลา และสถานที่
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
------------------------------------------ตามที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ระยอง ได้ มี ป ระกาศลงวั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน ๒๕60
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติ
ราชการในสั ง กั ด ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ระยอง ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน ๒๕60 – ถึ ง วั น ที่
14 ธั น วาคม 2560 และได้ ก าหนดให้ มี ก ารประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ ๑
พร้อมกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้ งที่ ๑ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
สมรรถนะ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

วันที่สอบ
วันศุกร์ที่ 22
ธันวาคม
๒๕60

เวลา

สอบวิชา

๐๙.๐๐ – -ข้อเขียน
๑๒.๐๐ น.

ตาแหน่ง/
เลขประจา
ตัวสอบ
เจ้าหน้าที่
การเงินและ
บัญชี
๐๐๑ – ๐04

จานวน

สถานทีส่ อบ

4 คน

ห้องประชุมสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัด
ระยอง (อาคารเช่า)
เลขที่ ๒๔/๓๙๙ ถนน
สุขุมวิท ตาบลเนินพระ
อาเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

อุปกรณ์/หลักฐานที่
ใช้ในการสอบ
-บัตรประจาตัวสอบ
-บัตรประจาตัว
ประชาชน
- ปากกาสีน้าเงิน
หรือสีดา
- น้ายาลบคาผิด

(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ส านั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดระยอง จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการประเมิ นสมรรถนะครั้ง ที่ ๑
ภายในวันที่ ๒5 ธันวาคม ๒๕60 ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะใน
ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ในวันที่ 4 มกราคม ๒๕61 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง (อาคารเช่า) ตั้งอยู่เลขที่
๒๔/๓๙๙ ถนนสุขุมวิท ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง

-/(๔) ระเบียบ...

-๒(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติ
ตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะ
ไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช้
แสดงคู่กัน (หากไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน
(บัตรเหลื อง)/ใบแทนใบรับบัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้
ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการ
ประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้ มีสิทธิสอบนารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้
ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
เพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้ องจั ดเตรี ยมเครื่ องเขี ยนหรื อวั สดุ อุ ปกรณ์ ซึ่ งประกาศไว้ ในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด หรือวัสดุ
อุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้จัดหาเอง
ตามข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาทีนับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจากห้อง
สอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(๗) ผู้ เข้ าสอบที่ ไปถึงห้ องสอบหลั งจากเวลาที่ ก าหนดเริ่ มสอบในตารางสอบไปแล้ ว
๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
(๘) ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้า
สอบในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก

/(๙) ผู้เข้าสอบ...

-๓(๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ ใดนั่งสอบผิดที่
ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
(๑๐) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑๓) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทาคาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่ สอบโดยพลั น ห้ ามติดต่ อกับผู้ ที่ ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายาม
ทุจริ ตอาจไม่ ได้ รั บอนุ ญาตให้ เข้ารั บ การประเมิน สมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลื อกสรร
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
๕. หากมี ข้ อหนึ่ งข้ อใดที่ นอกเหนื อจากที่ ประกาศไว้ ข้ างต้ น ให้ ขึ้ นอยู่ กั บดุ ล พิ นิ จของ
คณะกรรมการอานวยการทั่วไป และการตัดสินของคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ทั่วไปถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ลงชื่อ

นายประทักษ์ ประทุมทิพย์

(นายประทักษ์ ประทุมทิพย์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สาเนาถูกต้อง
จิรันทะนิน สุกใส
(นางสาวจิรันทะนิน สุกใส)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

จิรันทะนิน พิมพ์/ทาน

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
*****************
๑. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เลขประจาตัวผู้สอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔

ชื่อตัว
นางสาวนลิศา
นางสาวสุกัญญา
นางกัญภิรมย์ญา
นางสาวปริศนา

ชื่อสกุล
เทพอุตม์
สวัสดิ์
บุปผาเจริญ
วีระ

แผนที่สถานที่สอบ

