(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัง้ ที่ ๑
ตามที่ได้มีประกาศสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๕๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสํานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และกําหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
และระเบียบปฏิ บัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้
ข)
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ ๑
ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะครั้ งที่ ๑
ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
วัน เวลา
เลขประจํา ตึก/อาคาร/ห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอบ
และวิธีประเมินครั้งที่ ๑
และสถานที่ประเมิน
ตัวสอบ
๑๐๐๐๑ - อาคารกรมคุมประพฤติ - ปากกาสีดํา
วันอาทิตย์ที่
๑. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
เดิม ชั้น ๑
หรือสีน้ําเงิน
๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๐๐๒๔
สอบข้อเขียน
ถ.วังหลัง
เท่านั้น
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่
เขตบางกอกน้อย
วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อํานาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
๒. ความรู้เรื่องการรับส่งเอกสารทางราชการ
การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การจัดเก็บ
ค้นหาหนังสือ และงานธุรการทั่วไป
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓. สอบสัมภาษณ์
ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามสวมใส่เสื้อยืดไม่มีปก กระโปรงยีนส์
หรือกางเกงยีนส์ โดยสุภาพสตรีให้สวมใส่กระโปรงหรือกางเกงขายาว สวมรองเท้าสุภาพ และสุภาพบุรุษ
สวมเสื้อ กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

-๒๒.
เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
๓. ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ
ออกให้ไปแสดงในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง
คณะกรรมการอํานวยการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะก็ได้
๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดย
วิธีการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด
๔.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางการประเมิน
ไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๕ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กําหนดให้
ผู้ใดนั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสําหรับความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น
๔.๖ เขีย นเลขประจํา ตัว ผู้ส มัค รเฉพาะในที่ ที่ กํา หนดให้เท่ านั้ น (ห้ า มเขีย นชื่ อ –
นามสกุล)
๔.๗ เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งประเมิ น ขณะประเมิ น ต้ อ งไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การ
ประเมินอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแล
ของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ
๔.๘ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคําตอบนั้นแล้ว ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๐๙.๑๕ น.
๔.๙ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการประเมินจะนําออกจากห้องประเมินไม่ได้
๔.๑๐เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทํา
ข้อสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินได้อนุญาตแล้ว
๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ และ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๖. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มสี ิทธิ์
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
ง) สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ณ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร และทาง
เว็บไซต์ที่ www.probation.go.th ซึ่งจะแจ้งวันที่ประกาศรายชื่อฯ ให้ทราบในวันที่ประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑

-๓ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ว่าที่ร้อยโท วิสุทธิ์ บุญส่ง
(วิสทุ ธิ์ บุญส่ง)
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

(สําเนาถูกต้อง)
นันท์นิชา พาสกุล
(นางนันท์นชิ า พาสกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

เสาวนีย์ คัด/ทาน

เอกสารแนบท้ายประกาศสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่องรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธรุ การ
สอบวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารกรมคุมประพฤติเดิม ชั้น ๑
ลําดับที่

เลขประจําตัวสอบ

๑

๑๐๐๐๑

นางสาวดวงใจ หลอดแก้ว

๒

๑๐๐๐๒

นางสาววิชุดา ฉิมวิเศษ

๓

๑๐๐๐๓

นางสาวบุษดี เจียมตน

๔

๑๐๐๐๔

นางสาวสิริรัตน์ คําดี

๕

๑๐๐๐๕

นางสาวชฎาพร เจียมแพ

๖

๑๐๐๐๖

นางสาวศุภรัตน์ เจียมแพ

๗

๑๐๐๐๗

นายสมประสงค์ เด่นดี

๘

๑๐๐๐๘

นางสาวปวีณา เจริญวงษ์

๙

๑๐๐๐๙

นางสาววราภรณ์ เด็ดดวง

๑๐

๑๐๐๑๐

นางสาวธัญรัตน์ สดมณี

๑๑

๑๐๐๑๑

นางสาววราภรณ์ เจียมแพ

๑๒

๑๐๐๑๒

นางสนธยา

๑๓

๑๐๐๑๓

นายนักรบ บัวพุ่ม

๑๔

๑๐๐๑๔

นางสาวปาริชาติ วังบรรณ์

๑๕

๑๐๐๑๕

นางสาววรุณยุพา เรืองอร่าม

๑๖

๑๐๐๑๖

นางสาวศศิมา เพชรรัตน์

๑๗

๑๐๐๑๗

นางสาวสิริลักษณ์ เลิศประเสริฐสิทธิ์

๑๘

๑๐๐๑๘

นางสาวอุษา ออกบัว

๑๙

๑๐๐๑๙

นางสาวสุนิสา ฟักนิกรณ์

๒๐

๑๐๐๒๐

นางสาวณัฎฐณิชา ซอกิ่ง

๒๑

๑๐๐๒๑

นายพรพงษ์ มณีฉาย

๒๒

๑๐๐๒๒

นายณัฐวัชต์ พยับบรรณางกูร

๒๓

๑๐๐๒๓

นางจิดาภา วังพรม

๒๔

๑๐๐๒๔

นางสาวทรรศน์กมล ประสพสิน

ชื่อ - สกุล

แย้มไสย

หมายเหตุ

