(สําเนา)
ประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ตามที่ไดมีประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในสังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ขึ้นระหวางวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และไดกําหนดใหมีการ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พรอมกําหนดวันเวลา สถานที่สอบ
ขอเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบขอเขียน ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น
ศูน ย ฟน ฟูส มรรถภาพผู ติด ยาเสพติ ด จึ งขอประกาศรายชื่อ ผู มี สิท ธิ เข ารั บ การประเมิ น
สมรรถนะครั้งที่ ๑ กําหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
รายละเอียด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบขอเขียน)
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา
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จํานวน
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เลขประจําตัวสอบ
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๑๒.๐๐ น. ขอเขียน
สาธารณสุข
สมรรถภาพ๒๕๕๖
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ผูติดยาเสพติด

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ
ปากกาสีน้ํา
เงินหรือสีดํา
และน้ํายาลบ
คําผิด

-๒ค) ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผูที่ผานการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ จะตองเขารับการประเมิน
สมรรถนะในครั้งที่ ๒ สวนวัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ จะแจงใหทราบ
ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (ลาดหลุมแกว) และทาง
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ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลา วคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวม
รองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน
๒. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๓. ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใชแสดง
คูกัน (สิ่งที่ ใช แทนบัตรประจํา ตัว ประชาชนได คื อ บั ตรประจําตัว เจ าหน าที่ ของรั ฐ ซึ่งปรากฏเลข
ประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตร
ประจําตัวประชาชน) ใบสีชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน , บัตรประจําตัวประชาชนที่
หมดอายุ หรือบัตรประจําตัวที่สวนราชการ หรือสถานศึกษาออกใหที่มีรูปถาย ลายเซ็นชื่อและเลข
ประจําตัวประชาชน) สิ่งที่ใชแทนบัตรประจําตัวสอบไดคือ ใบอนุญาตของกองกลาง หากไมมีบัตรใด
บัตรหนึ่งในการสอบวิชาใด กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจําตัวสอบหายกอนวันสอบ ใหผูมีสิทธิสอบคัดเลือกนํารูปถายครั้งเดียวกันกับที่ใช
ในการสมัครสอบ จํานวน ๑ รูป ไปติดตอที่ศูนย ฟน ฟูส มรรถภาพผูติ ดยาเสพติด (ลาดหลุ มแกว )
ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ กอนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด-ยาเสพ
ติด จะไดดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใชในการเขาสอบตอไป
๔. การเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบขอเขียนตองปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบไดก็
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
๔.๓ ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการ
สอบโดยเครงครัด
๔.๔ ตองจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ ซึ่งประกาศไวในตารางสอบไปเอง นอกจากนั้น
จะตองใชกระดาษและวัสดุอุปกรณที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจัดไวใหโดยเฉพาะ

-๓๔.๕ หา มนํ าตํ า รา หนังสื อ บั น ทึ กขอความ อุ ป กรณ ที่ใ ช ในการคํ านวณทุ กชนิ ดหรื อวั ส ดุ
อุปกรณอื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดเขาไปในหองสอบ เวนแตวัสดุอุปกรณซึ่ง
กําหนดใหจัดหาเองในขอ ๔.๔
๔.๖ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจากหองสอบ
ไมได เวนแตจะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
๔.๗ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว ๓๐ นาที
จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
๔.๘ ผู เขา รับ การประเมิน สมรรถนะจะต องเขาสอบตามตํ าแหนงที่ สมั ครและตามวั น เวลาที่
กําหนดในตารางสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงที่สมัครอีก
๔.๙ ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ในการ
สอบสมรรถนะใดจะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะ นั้น
๔.๑๐ เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น
๔.๑๑ เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม
ออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการ
สอบ
๔.๑๒ หามสูบบุหรี่ขณะทําการสอบ
๔.๑๓ ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได
๔.๑๔ แบบทดสอบกระดาษคํ า ตอบที่ ใ ช ในการสอบจะนํ า ออกจากห อ งสอบไม ได เว น แต
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
๔.๑๕ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบจะตอง
หยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตแลว
๔.๑๖ เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ
และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
๔.๑๗ ผูใดไมปฏิ บัติต ามระเบีย บปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริ ตหรื อ
พยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตให เขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบ
จะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
๔.๑๘ ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ
เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
/ประกาศ...

-๔ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) อัญชลี พัฒนสาร
(นางอัญชลี พัฒนสาร)
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สําเนาถูกตอง
(นางรุจาภา เสลาคุณ)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

กัณฎารัตน/คัดทาน

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
แนบทายประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

๑. ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
เลขประจําตัวสอบ
๐๐๑
๐๐2
๐๐3
๐๐4
๐๐5
๐๐6
๐๐7
๐๐8
๐๐9
๐10
๐11
๐12
๐13
๐14
๐15
๐16
๐17
๐18
๐19
๐20
๐21
๐22
๐23
๐24
๐25
๐26

ชื่อ
นางสาวจุฑารัตน
นางสาวกุลนารี
นางสาวพัชรินทร
วาทีร่ อยตรีนาวี
นางสาวอารยา
นางสาววชิราภรณ
นางสาวจิราพร
นางสาวดาราทิพย
นางสาวเบญจมาศ
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวกมลทิพย
นางเยาวลักษณ
นางสาวธัญญากาญจน
นางสาวจุฑารัตน
นายณัฐพงศ
นางสาวจรินทร
นางสาวปยวรรณ
นางสาวชลาลัย
นางสาวฤดีวรรณ
นางสาวปภาวดี
นางสาวสุดารัตน
นางสาวสุกัญญา
นางสาวปริยากร
นางสาวปยะพร
นางสาวอรณิชา
นางสาวทัศนาพร

นามสกุล
ศิริกุล
ไชยนาสัก
โชคชัยสิริ
ชัยฤทธิ์
แสงศิลา
กสิวัฒนา
เกียกขุนทด
เชตวัน
วันนาพอ
บุญเอ็ม
ดวงจันทร
จันทรอิน
ฉายแกว
พระสุรักษ
อามาตมุลตรี
มีแสง
วิลาบุตร
ไทยนอย
คําดี
สามพิมพ
เหมรินี
เฟองฟู
พิศมร
ไชยบัง
โสมขุนทดสกุล
หลอน้ําทิพย

