ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-------------ตามที่ ได้ มี ประกาศสำนั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดระยอง ลงวั นที่ 19 เดื อน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เรื่ อง รับ สมั ค รบุ คคลเพื่ อ เลื อ กสรรเป็ น พนั กงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ ง นั กวิ เคราะห์ น โยบายและแผน
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้ งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยองได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริง ที่
ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศ
รับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่ตรงตาม
ประกาศรั บ สมั คร หรื อมิ ได้ รั บ อนุ มั ติ จากสถานศึ กษาให้ จบการศึ กษาภายในวั นปิ ดรับสมั คร หรือคุ ณ วุ ฒิ ที่ ยื่ น
สมัครสอบมิได้เป็ นคุณวุฒิ ตรงตามประกาศรับ สมัคร จะถือว่ าผู้ สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิ ทธิ เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะตั้งแต่ต้น
ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ให้ ผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสั มภาษณ์
ณ สำนั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ระยอง (อาคารเช่ า ) เลขที่ 24/399 หน้ าหมู่ บ้ า น PMY ถนนสุ ขุ ม วิ ท
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
ตำแหน่ง

เลขประจำตัวสอบ

เวลารายงานตัว

เวลาประเมินสมรรถนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๖๔
รอบเช้า

รย 00001 – รย 00006

๘.๓๐ น.

๙.๐๐ - ๙.๓๐ น.

รย 0007 – รย 00012

๙.๐๐ น.

๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

รย 00013 – รย 00018

๙.๓๐ น.

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

-/รย 00019....
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ตำแหน่ง

เลขประจำตัวสอบ

เวลารายงานตัว

เวลาประเมินสมรรถนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๖๔
รอบเช้า

รย 00019 – รย 00024

10.0๐ น.

๑๐.30 – 11.00 น.

รย 00025 – รย 00030

10.๓๐ น.

๑1.00 – 11.30 น.

รย 00031 – รย 00036

11.0๐ น.

๑1.30 – ๑2.0๐ น.

รย 00037 – รย 00042

13.0๐ น.

13.3๐ - 14.00 น.

รย 00043 – รย 00048

13.30 น.

14.00 - 14.30 น.

รย 00049 – รย 00054

14.00 น.

๑4.30 – ๑5.0๐ น.

รย 00055 – รย 00060

14.30 น.

๑5.00 – ๑5.3๐ น.

รย 00061 - รย 00064
และ รย 00066 – รย 00067

๑5.0๐ น.

๑5.30 – ๑6.0๐ น.

รย 00068 – รย 00073

15.30 น.

๑6.00 – ๑6.3๐ น.

รย 00074 – รย 00079

16.00 น.

๑6.30 – 17.00 น.

รย 00080 – รย 00082

16.30 น.

๑7.00 – ๑7.3๐ น.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๖๔
รอบบ่าย

ค. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้ารับการประเมินต้องส่งเพื่อใช้ประกอบในการประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (เฉพาะกรณีสมัครทางอินเทอร์เน็ต)
ให้ ผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสั มภาษณ์
ยื่ น เอกสารหลั ก ฐานตามประกาศสำนั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด ระยอง เรื่อ ง รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรร
เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 2564 ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ระยอง
ในวัน เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเอกสารที่ต้องยื่น ต่อ
เจ้าหน้าทีม่ ีดังนี้
(1) ใบสมั ครสอบที่ พิ ม พ์ จ ากระบบสมั ค รสอบทางอิ น เทอร์เน็ ต (Internet) ซึ่ งมี ก าร
upload รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัคร
(2) สำเนาหลักฐานการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็น ผู้มีคุณ วุฒิ การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ ในกรณี ที่ไม่สามารถ
นำหลักฐานการศึกษาดังกล่ าวมายื่น พร้อมใบสมัครได้ ให้ ใช้สำเนาหนังสื อรับรองคุณ วุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร
แทนได้

-/ (3) สำเนาบัตร....
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(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ให้ระบุที่อยู่ตามภูมิลำเนา ที่อยู่ปัจจุบัน
และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาทะเบียนบ้านด้วย
(5) สำเนาหลั กฐานอื่นๆ เช่ น สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้ สมัครสอบเพศหญิ ง)
สำเนาหนั งสือ สำคัญ การเปลี่ย นชื่อตัว -ชื่อสกุล (ในกรณี ที่ชื่อตัว -ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน )
อย่างละ ๑ ฉบับ
สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเขียนคำรับรองว่า“สำเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อ วันที่ เดือน ปี กำกับไว้ในสำเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย
ง. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้ าหุ้ มส้ น สุภ าพบุ รุ ษสวมเสื้ อกางเกง โดยสอดชายเสื้ อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้ มส้ น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะ
หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
4. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือทุจริต
หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รั บอนุ ญาตให้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหา
และเลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
5. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่า
สละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
สำนั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดระยองจะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการเลื อกสรรให้ ทราบในวั นที่ 23
เดื อน สิ งหาคม พ.ศ. 2564 ณ สำนั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดระยอง และทางเว็ บไซต์ กรมคุ มประพฤติ
https://www.probation.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564
พวงชมพู เปรมประเสริฐ
(นางพวงชมพู เปรมประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
ลงวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
-----------เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
00001
นางสาวสุนิสา นักดนตรี
00002
นางสาวเหมือนฝัน สุพัฒนาภรณ์
00003
นางสาวแพรพรรณ พรหมเกิด
00004
นางสาวพิมพ์พิมล สุขใหญ่
00005
นางสาวสิรินทรา คงเมือง
00006
นางสาวจิราพร ชลสวัสดิ์
00007
นางธัญญพัทธ์ อาสาธะนา
00008
นางสาวปัณณธร อรุณวิภาส
00009
นางสาวอรนุช แสนสุภา
00010
นางสาวสุรีย์รัตน์ พงศ์กิตติทัต
00011
นางสาวเจนจิรา บุญธรรม
00012
นายตรัย วายุวรรณ์
00013
นางสาวพิชชาภัสร์ พิมพ์วีระกุล
00014
นายปรมะ มหาโยธิน
00015
นายพันธ์ศักดิ์ เขียวฉวี
00016
นายพิพัฒพล เพชรมณี
00017
นางสาวณภัค ชลเสถียร
00018
นายวีระชัย นิลโฉม
00019
นางสาวกนกวรรณ ยิ้มยัง
00020
นางสาวณัฐมน ถนอมนิลุบล
00021
นางสาวเกวลิน ยวงคำ
00022
นางสาวมนต์สรวง จารุภูมิ
00023
นางสาวณัฐญา จันทสิน
00024
นางสาวมณีริน พรหมธาระ
00025
นางสาวปฐมพร สามารถ
00026
นางสาวอัญชลี อัญชัญ
00027
นายสมบัติ คำลอย
00028
นางสาวธิภา อำภา
00029
นายอรุณ ญาติบำรุง

ลำดับที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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00030
00031
00032
00033
00034
00035
00036
00037
00038
00039
00040
00041
00042
00043
00044
00045
00046
00047
00048
00049
00050
00051
00052
00053
00054
00055
00056
00057
00058
00059
00060
00061
00062
00063

ชื่อ - สกุล
นางสาวรุ่งนภา สุกใส
นางสาวกมลทิพย์ ตั้นสกุล
นางสาวอุไรรัตน์ กาบคำ
นายนครินทร์ หลวงหมื่น
นายสรวิศ เหลืองอ่อน
นางสาวนิชกานต์ อ่อนแสง
นางสาววิภาภรณ์ จันทร์เนตร
นางสาวปาริฉัตร แก้วชนะ
นางสาวปานตะวัน ปัญญาดี
นางสาวมนตร์ไพลิน ทองอยู่เจริญ
นางสาวปิยะพร ยุพา
นางสาวพิศมัย บุญค้อม
นางสาวลักขณา อ่วมอารี
นางสาวศราวรรณ กอเซ็ม
นางสาวมัทวันต์ ทิพย์รัตน์
นางสาวกัญญาณัฐ กองวิเชียร
นายนิเทพ กาญจนาลิขิต
นางสาวพรทิพย์ พรภักดี
นายปุรเชษฐ์ แกล้วทนงค์
นางสาวศศิธร สุพรรณนอก
นางสาวโรสศรินทร์ แก้วใสทอง
นางสาวอรนิตย์ พอชู
นางสาวนันธิกา สุขประเสริฐ
นางสาวนิภาพร ติตารัมย์
นางสาวชญานิษฐ์ นาเมืองรักษ์
นางสาวเกษสุนีย์ บุญนำพา
นางสาวหนึ่งฤทัย ปั้นคำ
นางสาวชนิษฐา รักขัน
นางสาวพรสุดา อุ่นยวง
นางสาวชลธิชา พุ่มโอ
นางสาวรัชฏิ์ชนก คำศิริพจน์
นางสาวสมใจ แก้วสาคร
นางสาวมาริสา พรหมสอน
นางสาวสุรารักษ์ ศรีจันทร์สะอาด

ลำดับที่
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

เลขประจำตัวสอบ
00064
00065
00066
00067
00068
00069
00070
00071
00072
00073
00074
00075
00076
00077
00078
00079
00080
00081
00082

ชื่อ - สกุล
นางสาวกัณฐิกานต์ ตามตะขบ
นางสาววิชุดา บรรเริงเสนาะ **ขาดคุณสมบัติ**
นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์
นางสาวภัสสร ศิริสุข
นางสาวพุธิตา วิริยาภรณ์ประภาส
นายธนพล จรรยาวุฒิ
นางสาวสรัลดา สินสงวน
นางสาวฐิติพร พูลกลาง
นางสาวสุดารัตน์ อินสิงห์
นางสาวสุธัญญา ประวาทวิน
นางสาวจิรวรรณ โกศล
นางสาวศศิมา ระรวยทรง
นายกฤษฎา เข็มพรมมา
นางสาวบุญสิตา สมุทรัตน์
นางสาวนฤมล อุบลประเสริฐ
นางสาวกณิศ ธรรมถาวร
นางสาวภัทราพร คุ้มโภคา
นางสาวสุนารี สีหลวงเพ็ชร
นางสาวณิรินทร์รดา คำขจร

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือไม่ให้ผู้ติดตามผู้เข้าสอบอยู่ในบริเวณสถานที่สอบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคติดต่อและเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) อย่างปลอดภัย

