ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กาหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ตามที่มีประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลื อกสรรเป็น พนั กงานราชการทั่ว ไป ในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อปฏิบัติราชการ
ที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ และต าแหน่ ง พนั ก งานควบคุ ม เพื่ อ ปฏิ บั ติ ร าชการที่ ส านั ก งาน
คุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559 และได้
กาหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พร้อมกาหนด วัน เวลา สถานที่
สอบข้อเขียนและระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2559 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1,2 นี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
วันที่สอบ

เวลา

สอบวิชา

ตาแหน่ง/

จานวน

สถานที่สอบ

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอบ

24 คน

โรงเรียนเทศบาล 1
(วิทยานารี)

ปากกาสีน้าเงินหรือ
สีดา

19 คน

โรงเรียนเทศบาล 1
(วิทยานารี)

เลขประจาตัวสอบ
วั น เ ส า ร์ ที่ 1 9
มีนาคม 2559

09.0012.00 น.

-สอบข้อเขียน

09.00
เป็นต้นไป

-สอบข้อเขียน

เจ้าหน้าที่ธุรการ/
1010-1024
พนักงานควบคุม/
2001-2019

-ทดสอบการขับ
รถยนต์

สานักงาน
ประพฤติ
ชัยภูมิ

คุม
จังหวัด

/๕) ประกาศรายชื่อ...

-2ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1ภายใน
วันที่ 22 มีนาคม 2559 ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ส่วนวัน เวลา และสถานที่การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชัยภูมิ และทาง www.probation.go.th
ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1. แต่ ง กายสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ยตามประเพณี นิ ย ม กล่ า วคื อ สวมเสื้ อ กระโปรง กางเกง
โดยสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
3. ต้องน าบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กัน
(สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้คือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง ปรากฏเลขประจาตัวประชาชน
13 หลักชัดเจน บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน) ใบชมพู
(ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน,บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ
หรือสถานศึกษาออกให้ที่มีรูปถ่าย ลายเซ็นชื่อและเลขประจาตัวประชาชน) สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัวสอบได้
คือ ใบอนุญาตของกองกลาง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใด กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนารูปถ่ายครั้งเดียวกันกับที่ใช้ใน
การสมัครสอบ จานวน 1 รูป ไปติดต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่
18 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ จะได้ดาเนินการ
ออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการเข้าสอบต่อไป
4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง นอกจากนั้น
จะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิจัดไว้ให้โดยเฉพาะ
4.5 ห้ามน าตารา หนั งสื อ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิดหรือวัส ดุ
อุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้
จัดหาเองในข้อ 4.4
4.6 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจากห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
4.7 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
/4.8 ผู้เข้าสอบ...

-34.8 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการ
สอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
4.9 เขียนชื่อ-นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่ง ที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
4.10 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและ
ไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.11 ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
4.12 ถ้าทดสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
4.13 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
4.14 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้ห ยุดทาคาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต
แล้ว
4.15 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.16 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะและคณะกรรมการดาเนินการสอบจะพิจารณาสั่ง
งดการให้คะแนนก็ได้
4.17 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ลงชื่อ มณีรัตน์ บุญฤทธิ์
(นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประพฤติ

เอกสารแนบท้าย 1
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
เลขประจาตัวสอบ

ชื่อตัว

ชื่อสกุล

1001

นางสาวอัญญานา

คาลอยฟ้า

1002

นางสาวนฤเนตร

นิยมชัย

1003

นางสาวจรินทร์ทิพย์

เจโคกกรวด

1004

นางสาวนุชรี

สิรโสภณจรี

1005

นางสาวสารนาท

คงบุ่งคล้า

1006

นายมนัส

ศรีสุบัว

1007

นางสาวรักษ์มณี

บารุงสุข

1008

นางสาวจตุพร

ทะศรี

1009

นางสาวณัฎฐ์ภัทร์

เขียนเขว้า

1010

นางสาวชภาภัทร

นันทสิทธยากร

1011

นางสาวธมลวรรณ

วิชัยภาพ

1012

นางธารินี

ลาภสมบูรณ์ยิ่ง

1013

นางสาวพิศติยา

พันธ์รักษา

1014

นายอภิสิทธิ์

บารุงเผ่า

1015

นางสาวชนกนาฎ

สวัสดี

1016

นางอัญชลี

สาไพรวัลย์

1017

นางสาวเพ็ญประภา

มณีนิล

1018

นางสาวอภิรดี

ศรีโฉม

1019

นางสาวจิตรดา

สิมาชัย

1020

นางสาวธิดาพร

อินทโชติ

1021

นายประยุทธ

ก้อเมืองน้อย

1022

นางสาววันนิภา

เหง้าประสิทธิ์

1023

นางสาวสายฝน

ประทุมมา

1024

นางณัฐณิชา

เนตรขันธ์

เอกสารแนบท้าย 2
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559
ตาแหน่งพนักงานควบคุม
เลขประจาตัวสอบ

ชื่อตัว

2001

นายยุทธนา

วงษ์บาหลาบ

2002

นายพัฒนพงษ์

บุญเพ็ง

2003

นายภัทรชัย

อินทร์วิเชียร

2004

นายสุพัฒน์ชัย

สุจริต

2005

นายเมืองแมน

ถาชัยภูมิ

2006

นายสะอาด

คุ้มไข่น้า

2007

นายจิระเดช

พิมาลัย

2008

นายธนากร

มูลแก่น

2009

นายพรชัย

สิริวัฒนากุล

2010

นายจีรศักดิ์

รอดแก้ว

2011

นายสุริยา

หาชัยภูมิ

2012

นายยุทธศักดิ์

มิตรมาตร

2013

นายอดิศร

เนตรสาย

2014

นายชัยวัฒน์

จีบจอหอ

2015

นายสันติ

คาพรม

2016

นายทศพร

พันธ์ภิญญา

2017

นายธวัชชัย

กุลแก้ว

2018

นายบรรจง

หมู่สะแก 

2019

นายพิชิต

ประพันธุ์ศรี

ชื่อสกุล

หมายเหตุ ผู้มีเครื่องหมาย  ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 044-816300-1

