เอกสารหมายเลข ๔

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-------------สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่ อ เลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการเฉพาะกิ จ ในตำแหน่ ง นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน และจะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรีจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริง
ที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต ำแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ไม่ตรงตามประกาศรับ สมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หรือ
คุณวุฒิที่ ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะตั้งแต่ต้น
ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ณ สำนั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สระบุ รี เลขที่ 112/1-2 หมู่ 4 ต.ผึ้ ง รวง อ.เฉลิ ม พระเกี ย รติ จ.สระบุ รี
โทร 036 222108 – 9 ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
/ตาราง...
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ตำแหน่ง

เลขประจำตัวสอบ

เวลารายงานตัว

เวลาประเมินสมรรถนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

สบ 00001 - สบ 00006
สบ 00007 - สบ 00012
สบ 00013 - สบ 00018
สบ 00019 - สบ 00024
สบ 00025 - สบ 00030
สบ 00031 - สบ 00036
สบ 00037 - สบ 00042
สบ 00043 - สบ 00045

๘.๓๐ น.
๙.๐๐ น.
๙.๓๐ น.
10.0๐ น.
10.3๐ น.
11.00 น.
12.30 น.
13.00 น.

๙.๐๐ - ๙.๓๐ น.
๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.3๐ – ๑1.0๐ น.
๑1.0๐ – ๑1.3๐ น.
11.30 – 12.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 13.50 น.

ค. เอกสารที่ผู้เข้ารับการประเมินต้องส่งเพื่อใช้ประกอบการประเมินความสามารถกับตำแหน่ง
(เฉพาะกรณีสมัครทางอินเตอร์เน็ต)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ยื่นเอกสารหลักฐานตามประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการเฉพาะกิจ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สระบุรี
ในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเอกสารที่ต้องยื่น ต่อ
เจ้าหน้าทีม่ ีดังนี้
(1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งมีการ
upload รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัคร
(2) สำเนาหลักฐานการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ ในกรณีที่ไม่สามารถนำ
หลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุ
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครแทนได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ให้ระบุที่อยู่ตามภูมิลำเนา ที่อยู่ปัจจุบัน
และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาทะเบียนบ้านด้วย
(5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว - ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)
อย่างละ ๑ ฉบับ
(6) ปากกาสีน้ำเงิน
สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อ วันที่ เดือน ปี กำกับไว้ในสำเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย
/ระเบียบปฏิบัติ...
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ง. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้ น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะ
หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
4. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือทุจริต
หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
5. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่า
สละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบในวันที่
23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี และทางเว็บไซต์ https://www.probation.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564

(นายบุญเลิศ คงหอม)
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
ลงวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
-----------ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
1
สบ 00001
นายณัฐกิตติ์ วงษ์เสงี่ยม
2
สบ 00002
นางสาวพิณนภา อยู่หนู
3
สบ 00003
นางสาวสุพรรณ สมพร
4
สบ 00004
นางสาวปิยธิดา ตุนังกุล
5
สบ 00005
นางสาวชาลิสา นิลชาติ
6
สบ 00006
นางสาวกัลยกร เรืองเชื้อเหมือน
7
สบ 00007
นางสาวประภาพร รอดด้วง
8
สบ 00008
นางสาวสรินทิพย์ ไชยโคตร
9
สบ 00009
นางสาวพิชยา เทียงผดุง
10
สบ 00010
นางสาวเบญจวรรณ เขียวคราม
11
สบ 00011
นางสาวสุดารัตน์ ทามนต์
12
สบ 00012
นางสาวแพรวพรรณ พิมโสดา
13
สบ 00013
นางสาวสุพรรณี ทรัพย์ประเสิรฐ
14
สบ 00014
นางสาวชฎาภา ศรีสิริยวงค์
15
สบ 00015
นางสาวพรเทวา หนันเมา
16
สบ 00016
นายศักดิ์ชัย บุญมากุล
17
สบ 00017
นางสาวอรยาณี อุ่มน้อย
18
สบ 00018
นายสรฐ อนันชัย
19
สบ 00019
นางสาวสุวรรณา สุดา
20
สบ 00020
นายชัยณรงค์ วงค์พินิจ
21
สบ 00021
นางสาวธัญญารักษ์ ศรกายสิทธิ์
22
สบ 00022
นางสาวณิชาภัทร คงถิ่นฐาน
23
สบ 00023
นางสาวพรพรรณ ไพโรจน์
24
สบ 00024
นายชิตพล ศรีพิมพ์มาตย์
25
สบ 00025
นางสาวอัฉราภรณ์ มณีศรี
26
สบ 00026
นายธาตรี ยอดยิ่ง
27
สบ 00027
นางสาวพรสุภา ขุลี
28
สบ 00028
นายสิทธิโชค แป้นเชื้อ
29
สบ 00029
นางสาวจารุวรรณ ปิ่นเงิน
30
สบ 00030
นางสาวเบญจมาศ แก้วกล้า
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ลำดับที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

เลขประจำตัวสอบ
สบ 00031
สบ 00032
สบ 00033
สบ 00034
สบ 00035
สบ 00036
สบ 00037
สบ 00038
สบ 00039
สบ 00040
สบ 00041
สบ 00042
สบ 00043
สบ 00044
สบ 00045

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุพัชรา โสจะ
นางสาวทิชา กะรัสนันทน์
นางอิสรา วะนุยารักษ์
นางสาวธันชนก อินทเอื้อ
นางสาวสุมิตตา กุลชโร
นางสาวสุกัญญา บัวพรม
นายสุวิชัย กล้วยป่า
นายวุฒิพงษ์ ท่าพริก
นางสาวณัฐฌา ศรีคงแก้ว
นางสาวศุภากร วรวัตร
นางสาวพัชริดา สุขมาก
นายภูมิพัฒน์ ยงพาณิชย์
นายกมล คำจันลา
นางสาวธนัญญา สิงห์ชำนาญ
นางสาวกนิษฐา กวางทอง

