ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
--------------------------------------------------ตามที่ได้มีประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติราชการที่
ส านั กงานคุ ม ประพฤติ จั ง หวัด ชลบุ รี และได้ด าเนิ น การประเมิ น สมรรถนะครั้ งที่ ๑ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 นั้น
ส านั กงานคุม ประพฤติจั ง หวั ดชลบุรี จึง ขอประกาศรายชื่อผู้ ผ่ า นการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ตลอดจนกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เข้ารับการประเมินตามวัน
เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการดาเนินการสรรหาฯ กาหนด
ตาแหน่ง/
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา
จานวน
สถานที่สอบ
เลขประจาตัวสอบ
วันอังคารที่ 09.00–16.30 น. - สอบสัมภาษณ์ พนักงานคุมประพฤติ 62 คน - ห้องประชุมสานักงาน
19 เมษายน
001 - 101
คุมประพฤติจังหวัด
2559
ชลบุรี

หมายเหตุ ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ไปรายงานตัวเพื่อเข้า
รับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
/ค) ระเบียบ.........

-2ค) ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิ ยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืด หรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใด
แต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ที่จะต้อง
ทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ
กาหนดโดยเคร่งครัด
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง
เพื่อใช้แสดงคู่กัน (สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชำชนได้คือ บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งปรำกฏเลข
ประจำตัวประชำชน 13 หลักชัดเจน บัตรประจำตัวพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจำตัว
ประชำชน) ใบชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจำตัวประชำชน, บัตรประจำตัวประชำชนที่หมดอำยุ หรือบัตร
ประจำตัวที่ส่วนรำชกำร หรือสถำนศึกษำออกให้ที่มีรูปถ่ำย ลำยเซ็นชื่อและเลขประจำตัวประชำชน) สิ่งที่ใช้
แทนบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบได้คือ ใบอนุญำตของกองกลำง หำกไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในกำรสอบวิชำใด
กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะไม่อนุญำตให้เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภำษณ์) โดยเด็ดขาด
กรณีบั ตรประจ าตัว ผู้ ส มั ครสอบหายก่อนวันสอบ ให้ ผู้ มีสิ ทธิ เข้ารับการประเมิ น
สมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) นารูปถ่ายครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน 1 รูป ไปติดต่อที่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี เลขที่ 333/2 หมู่ที่ 3 ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภายในวันที่
19 เมษายน 2559 ก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี จะได้ดาเนินการออก
ใบแทนบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบเพื่อใช้ในการเข้าสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
(๕) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลั งจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐
นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

/(6) ผู้เข้าสอบ...

-3(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด
ในตารางสอบ ผู้ ที่เข้าสอบผิ ดตาแหน่ ง ผิ ด วัน เวลาและสถานที่จะถู กปรับให้ ตกและไม่มีสิ ทธิเ ข้า สอบใน
ตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๗) เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบ ขณะสอบต้ อ งไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๘) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
สอบและต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๙) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาสั่ง
งดการให้คะแนนก็ได้
(๑๐) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มี
สิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี และทางเว็บไซด์ที่
www.probation.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2559

(นายชัยวัฒน์ พร้อมปัญญา)
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ในการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 12 เมษายน 2559
----------------------------------------ตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อตัว
001
นายกิตติ
002
นางสาวบุษรัตน์
003
นางสาวภควรรณ
004
นายยุทธนา
005
นางสาวมินตา
006
นางสาวฉัตรนฤภร
007
นางสาวพรศิริ
009
นางสาวปัณฑ์ชนิต
010
นายมฆวัต
011
นางสาวอริสา
012
นางสาวรัตนากร
013
นางสาวจิราพร
014
นางสาวสุชาวดี
015
นายจีรพงษ์
017
นายนิติธร
018
นางสาวณัฏฐนิชา
019
นายปติ
020
นางสาวพรรณิตา
021
ว่าที่ร้อยตรีสุวิจักขณ์
022
นายวุฒิไกร
023
นางสาวนัยนา
024
นางสาวเจนจิรา
026
นางสาวสุทิตา

ชื่อสกุล
มะลิปรีดากุล
ปึงสมบูรณ์
น้อยเจริญ
ภัทรสกลเกียรติ
แก้วศรีงาม
เฮียงเสถียร
ชมภูวิเศษ
ทองเทศ
กัลปพฤก
ธุววิทย์
ฐิติวรวิช
แถบหอม
จันทร์เทียน
ทองทับ
ผิวทอง
พึ่งลบ
เกียรติการุณ
อ่อนโพธา
กาญจนดิษฐ์
แซ่จู
กุลสุทธิ์
รักษาราษฎร์
อ่อนคา

หมายเหตุ

*

*
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027
030
032
033
034
036
037
038
039
040
043
046
048
049
050
051
054
055
059
062
064
066
070
071
074
075
076
078

ชื่อตัว
นางสาวรัสรินทร์
นางสาววารีวรรณ
นางสาวแพรวา
นายดิลก
นางสาวจิณณพัต
นางสาวภรณ์ทิพย์
นางสาวปิยะดา
นางสาวตวงพร
นายปรินทร์
นางสาววีรยา
นายณัฐพล
นายอาทิตย์
นายธวัชชัย
นายมาวิน
นายณัฐพล
นายเกียรติกร
นายธีระ
นายขจรวัฒน์
นางสาวจรีรัตน์
นายฐาปกรณ์
นางสาวละไม
นางสาวกฤษณี
นางสาวศิรประภา
นางสาวนุจรินทร์
นางสาวปิยะมาศ
นางสาวศุทธินี
นางสาวณภกร
นางสาวอนุธิดา

ชื่อสกุล
ว่องสวัสดิ์
ใจเอี่ยม
คลังบุญครอง
เฉลยทรัพย์
วงค์ชมภู
คงพรม
สมบัติวงศ์
จงโปร่งกลาง
จันทรสมโภช
ไชยณรงค์
สินธนะกุล
ปิยวีรวงศ์
สายดี
โพธิ์รุ่ง
สืบเหลา
ปลื้มจิต
จิรศักดิ์
เจียมพิริยะกุล
เคล้าคลึง
ว่องสวัสดิ์
นามบุญ
น้อยกร
นาคธน
มีวน
ไป่แดน
แก้วแดง
หลุยแสง
พาชอบ

หมายเหตุ

*

*
*
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080
083
085
088
090
091
092
093
095
096
099

ชื่อตัว
นายเสรี
นายรุ่ง
นางสาวทิพวรรณพร
นายรุ้งไพศาล
นายวายุภักษ์
นางสาวไอยวรินทร์
นางสาววารุณี
นางสาวอรพรรณ
นายสุเทพ
นายธนภณ
นายพงศ์ภัค

ชื่อสกุล
ไกรนารถ
ชุ่มเพ็งพันธุ์
นัดทะยาย
วันนาคา
เสนารักษ์
โพธิปฐม
ใจสนุก
สีลิ
พรมเหล่าล้อ
เตตะมะ
วิ่งเร็ว

หมายเหตุ
***

หมายเหตุ : เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
* สาเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร
** สาเนาทะเบียนบ้าน
*** สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสาคัญทหารกองหนุน (สด.8)

