เอกสารหมายเลข ๔

สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-------------ตามที่ได้มีประกาศ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (ไม่มีการต่อสัญญาจ้าง) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ สานักงานคุมประพฤติจังหวัด สมุทรสงคราม ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและ
ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรง
ตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่
ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะตั้งแต่ต้น
ข. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

ตาแหน่ง...
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ตาแหน่ง

เลขประจาตัวสอบ

เวลารายงานตัว

เวลาประเมินสมรรถนะ

สส ๐00๐๑ – สส 00๐๐6

๘.00 น.

8.3๐ – ๙.0๐ น.

สส ๐0007 – สส 00๐12
นักวิเคราะห์นโยบายและ
สส 00๐13 – สส ๐0018
แผน
สอบสัมภาษณ์
สส 00019 – สส 00024
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สส 00025 – สส 00030
รอบเช้า
สส 00031 – สส 00036

8.30 น.

๙.0๐ – 09.3๐ น.

๙.00 น.

09.3๐ – ๑๐.0๐ น.

9.30 น.

10.00 – 10.30 น.

10.00 น.

10.30 – 11.00 น.

10.30 น.

11.00 – 11.30 น.

สส 00037 – สส 00042

11.00 น.

11.30 – 12.00 น.

สส 00043 – สส 00048

12.30 น.

13.00 – 13.30 น.

13.00 น.

13.3๐ – 14.0๐ น.

13.30 น.

14.00 – 14.30 น.

14.00 น.

14.30 – 15.00 น.

14.30 น.

15.0๐ – 15.3๐ น.

นักวิเคราะห์นโยบายและ
สส 00๐49 – สส 00๐54
แผน
สอบสัมภาษณ์
สส 00๐55 – สส ๐0060
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สส 00061 – สส 00066
รอบบ่าย
สส 00067 – สส 00071

ค. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้ารับการประเมินต้องส่งเพื่อใช้ประกอบในการประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (เฉพาะกรณีสมัครทางอินเทอร์เน็ต)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ยื่นเอกสารหลักฐานตามประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัด สมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
ต่อเจ้าหน้าที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
สมุทรสงคราม ในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเอกสาร
ที่ต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่มีดังนี้
(1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งมีการ
upload รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัคร
(2) สาเนาหลักฐานการศึกษา และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ ในกรณีที่ไม่สามารถนา
หลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุ
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครแทนได้
(3) สาเนา...

-3(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ให้ระบุที่อยู่ตามภูมิลาเนา ที่อยู่ปัจจุบัน
และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ลงในสาเนาทะเบียนบ้านด้วย
(5) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว - ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)
อย่างละ ๑ ฉบับ
สาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อ วันที่ เดือน ปี กากับไว้ในสาเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย
ง. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มสัน และ
พฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะ
หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
4. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือทุจริต
หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและ
เลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
5. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่า
สละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบใน
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3471 3303
และทาง Page Facebook “สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม” https://web.facebook.com/maeklongdop2016
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564

QR Code สาหรับเข้ากลุ่มไลน์ผู้สมัครสอบ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ
https://line.me/R/ti/g/D6hP702n78

(นายนพพร บ่ายแสง)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แนบท้ายประกาศ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
-----------------------------------------------------

ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

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

สส 00001
สส 00002
สส 00003
สส 00004
สส 00005
สส 00006
สส 00007
สส 00008
สส 00009
สส 00010
สส 00011
สส 00012
สส 00013
สส 00014
สส 00015
สส 00016
สส 00017
สส 00018
สส 00019
สส 00020

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุขภิณโญ บุญเฮง
นางสาวศิริลักษณ์ ลิ้มดาเนิน
นางสาวชลธิชา ทับทิมสุข
นายนายวงศกร คงพิทักษ์
นางสาวสุพรรษา สวนทอง
นางสาวพชรพร ปานปรีชา
นางสาววัลย์ลียา แสงสุข
นางสาวณหทัย ลิ้มสกุล
นางสาวภัทรมน ชิวสกุล
นางสาวณัฐลภัส บุญยัง
นางสาวณิชมน ภมร
นายอภิวัชร์ เข็มทอง
นางสาวพรณัชชา ธนิกกุล
นางสาวนพวรรณ หุ่นประเสริฐ
นางสาวฉัตรวิไล ศรเดช
นายไพบูลย์ อ่าพิมพ์
นายวสันต์ เจียมศิริ
นางสาวน้าฝน มีสุข
นายนายกฤษณะ พรหมทอง
นางสาวกมลทิพย์ แสนบุญ
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ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

สส 00021
สส 00022
สส 00023
สส 00024
สส 00025
สส 00026
สส 00027
สส 00028
สส 00029
สส 00030
สส 00031
สส 00032
สส 00033
สส 00034
สส 00035
สส 00036
สส 00037
สส 00038
สส 00039
สส 00040
สส 00041
สส 00042
สส 00043
สส 00044
สส 00045

ชื่อ - สกุล
นางสาวรัชฎาพร บัวศรี
นางสาวศิรภัสสร เบ็ญจพงษ์
นางสาวกันยารัตน์ อุดม
นายภัทรพล ศิริประเสริฐ
นางสาวชนันรัตน์ สมตน
นายอาทิตย์ แซ่ตัน
นางสาวเกศกัญญา จันทร์พิภพ
นายปรัชญา สายแวว
นางสาวสริตา อ่อนสุดดี
นางสาวกาญจนาพร สินช่วยปราบ
นางสาวนิภาพร พวงแก้ว
นางสาวบุปผา มุ่งใฝ่ดี
นางสาวธิดารัตน์ ศรีกาเหนิด
นางสาวสุดารัตน์ ชุ่มเกษร
นางสาวรัชนีกร เอ็นดูรัศมี
นายสหชัย นิลพงษ์
นางสาวณัฐกานต์ จานงค์ประโคน
นางสาวสุดารัตน์ เฮงที
นางสาวกุสุมา สังขะกุล
นางสาวภภัสสร รวดเร็ว
นางสาวสร้อยเพชร เดชฉกรรจ์
นางสาวกรกมล กุหลาบศรี
นางสาวสุวรรณา พูลสวัสดิ์
นางสาวสุวิมล จงไกรจักร
นายนฤเบศร์ บรรเทาวงษ์
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ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

สส 00046
สส 00047
สส 00048
สส 00049
สส 00050
สส 00051
สส 00052
สส 00053
สส 00054
สส 00055
สส 00056
สส 00057
สส 00058
สส 00059
สส 00060
สส 00061
สส 00062
สส 00063
สส 00064
สส 00065
สส 00066
สส 00067
สส 00068
สส 00069
สส 00070
สส 00071

ชื่อ - สกุล
นางสาวชาลาพร คุ้มโต
นางสาวกชพร คาเมือง
นางสาวพรชนิตว์ ด้วงคุ้ม
นายภคนันทิ์ วิวัฒน์ภิญโญ
นางสาวดารากร วงสุเพ็ง
นางสาววันดี ไทยานนท์
นายกิตติพัฒน์ นภาแก้ว
นางสาวกันยารัตน์ สิงหาราโท
นางสาวสุพัตรา ไทยทอง
นางสาวธนพร แสงชื่น
นางสาวระวิวรรณ กลึงชัง
นางสาวยุวดี จันทร์สว่าง
นายคมิก ทรัพย์สัตย์
นายสุภักต์ษร จะระ
นางสาวชุติกาญจน์ แสงสุข
นางสาวอนุสรา กล้ายประยงค์
นายองอาจ แตงเรือง
นางสาวดวงกมล ผลเจริญ
นางสาวณัฐณิชา นามพรม
นางสาวรวินันท์ จันทร์อัมพร
นางสาวภัทรี สุขเกษม
นางสาวภาวินี สักเล็บประดู่
นายสถิระ นกอินทรีย์
นายประเสริฐ เทียนเงิน
นางสาวกัญญาณัฐ อังสนาวศิน
นายเจษฎา วรรณทอง

