ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-------------ตามที่ได้มีป ระกาศส านั กงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะสานั กงานคุมประพฤติจังหวัด สมุทรสาคร ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและ
ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หรือ
คุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะตั้งแต่ต้น
ข. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
ตาแหน่ง

เลขประจาตัวสอบ

เวลารายงานตัว

เวลาประเมินสมรรถนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สค00001–สค00004

๘.๓๐ น.

๙.๐๐ – 10.0๐ น.

สค00005–สค00008

๙.3๐ น.

10.00 - ๑1.๐๐ น.

สค00009–สค00012

10.๓๐ น.

๑1.๐๐ – ๑2.0๐ น.

สค00013–สค00016

13.0๐ น.

๑3.3๐ – 14.๓๐ น.

สค00017–สค00020

14.0๐ น.

๑4.3๐ – ๑5.30 น.

สค00021–สค00024

15.0๐ น.

15.3๐ – 16.๓๐ น.

สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ค. เอกสาร...
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ง. เอกสารหลั ก ฐานที่ ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ต้ อ งส่ ง เพื่ อ ใช้ ป ระกอบในการประเมิ น ความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง(เฉพาะกรณีสมัครทางอินเทอร์เน็ต)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ยื่นเอกสารหลักฐานตามประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการเฉพาะกิจลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 2564 ต่อเจ้าหน้าที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัด สมุทรสาคร
ในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ซึ่งเอกสารที่ต้องยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่มีดังนี้
(1) ใบสมั ครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งมีการ
upload รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัคร
(2) สาเนาหลักฐานการศึกษา และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร อย่างละ ๑ ฉบับในกรณีที่ไม่สามารถนา
หลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุ
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครแทนได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ให้ระบุที่อยู่ตามภูมิลาเนา ที่อยู่ปัจจุบัน
และทีอ่ ยู่ที่สามารถติดต่อได้ลงในสาเนาทะเบียนบ้านด้วย
(5) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว -ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)
อย่างละ ๑ ฉบับ
สาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเขียนคารับรองว่า“สาเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อ วันที่ เดือน ปี กากับไว้ในสาเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย
จ. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มสัน และ
พฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะ
หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
4. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือทุจริต
หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและ
เลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
5. ผู้มีสิทธิ...
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5. ผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมิน ผู้ ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่ าว
ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
สานักงานคุมประพฤติจังหวัด สมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ ทราบ
ในวันที่ 23 สิ งหาคม 2564 ณ ส านั กงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร และทางเว็บไซต์ WWW.Facebook/
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร และ https://probation.go.th/
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564

(นางชนกพรรณ จินดามัง)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
ลงวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
-----------เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
สค 00001
นางสาวสวรรณศิริ
สุนทราศรี
สค 00002
นายนิธิชัย
ถูปาอ่าง
สค 00003
นางสาวณัฐกุล
ภูกองไชย
สค 00004
นายสาวิต
บุญพรหม
สค 00005
นางสาวณพัฐอร
แก้วงาม
สค 00006
นางสาวสโรชา
อนุวรรณ
สค 00007
นายจิราธิตม์
งามปฏิพัทธ์พงศ์
สค 00008
นายเตชธร
บัวก้อน
สค 00009
นางสาวมิณฑิตา
อัศวศิริศิลป์
สค 00010
นายกัณฑ์วิทัศน์กร
อิงคธรรมกุล
สค 00011
นายกิตติภณ
กลิ่นหอม
สค 00012
นางสาวเบญจภรณ์
รุ่งมี
สค 00013
นางสาวมณีรัตน์
วังมฤค
สค 00014
นางสาวอรวรา
ฉัตร์ทอง
สค 00015
นางสาวพราว
พุฒศิริ
สค 00016
นายสุทธิชัย
แก้วพวง
สค 00017
นางสาวขวัญชนก
เกิดสาอางค์
สค 00018
นางสาวนิภาพร
สุริวัลย์
สค 00019
นางสาวกัลยกร
รอดคลองตัน
สค 00020
นางสาวทิพย์อุมาพร
พูนทอง
สค 00021
นางสาวหทัยกาญ
วัฒนา
สค 00022
นางสาวพิมพ์วิภา
ธงภักดี
สค 00023
นายอภิรัตน์
สุวรรณชัย
สค 00024
นางสาวปริวัลย์
ภูรัต

