
 

    
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จังหวัดลพบุรี 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป และการก าหนดวัน เวลา สถานที่  

ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
ต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)  

 
 
 

  ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) สังกัดส านักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ลงวันที่  
8 สิงหาคม  2560 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นั้น 

  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จังหวัดลพบุรี จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป และการก าหนดวัน เวลา สถานที่  
ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไป 

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 
เลขประจ าตัวสอบ    ชื่อ  -  สกุล  
 

001 นางสาวชัชรีย์  ดีค า 
 

002 นางอมรรัตน์  ทองเณร 
 

003 นางสาวนฎฐกมล  พละศักดิ์ 
 

004 นางสาววันเพ็ญ  พุ่มมะลิ 
 

005 นายอนุสรณ์ ปัญญาวงค์ 
 

006 นางสาววรรณภา สุดตา 
 

007 นายเกริกเกรียรติ วาดเขียน 
 

008 นางสาวนันทิกานต์  ยะน้ าอ่าง 
 

009 นางสาวธิดานัย  อุปัชฌาย์ 
 

010 นางสาวอรอนงค์  คงอาษา 
 

011 นางสาวเรณุมาศ  เอียดชูทอง 
 

(ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จังหวัดลพบุรี ก าหนด

วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ภาคความรู้ ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง และภาคความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 
–  16.30 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) ส านักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เลขท่ี 114 หมู่ 1 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี 

/(ค) ระเบียบปฏิบัติ .... 
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(ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อมีแขน 

กระโปรงหรือกางเกงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อ 
ไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
3. หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผู้สมัครสอบ

ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซ่ึงมีรูปถ่ายติดไว้และ  
มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักปรากฏชัดเจน ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร หากไม่มีเอกสาร
ดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้สอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว 
ผู้สอบรายนั้นจะต้องถูกยุติการสอบ       

4. อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการประเมินสมรรถนะ คือ ปากกา และน้ ายาลบค าผิด  
5. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ  
5.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้

ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว  
5.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่

ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
5.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดเท่านั้น  
5.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 

30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
5.6 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือ

บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ 

5.7 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้  

5.8 ห้ามผู้สมัครสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบออก
จากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระท าการทุจริต 

5.9 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบให้หยุดท าข้อสอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว โดยจะ
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้หลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางไปแล้ว 1 ชั่วโมง  

5.10 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน และต้องไม่กระท าการใดๆ 
อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 

6. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต 
หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

7. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
 

/(ง) คณะกรรมการ... 
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  (ง)  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จังหวัดลพบุรี 
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ครั้งท่ี 1 ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (ชั้น 1) ส า นักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี  114 หมู่ 1 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th/lopburi  

  ประกาศ  ณ  วันที่   25  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
 

 
 
 

(นางสาวอัญชนา หิรัญพฤกษ์) 
จัดหางานจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 
ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

http://www.doe.go.th/lopburi

