ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กําหนดวัน
เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
------------------------------

ตามที่ได้มีประกาศสํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ลงวัน ที่ 6
มิถุนายน 2555 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 3
วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ หรือ
นิติศาสตร์ นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กําหนด
วัน เวลา สถานที่ใ นการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ และระเบีย บปฏิบัติเ กี่ย วกับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ 1
เลขประจําตัวสอบ
100001
100002
100003
100004
100005
100006
100007
100008
100009
100010
100011
100012
100013
100014
100015
100016

ชื่อ – นามสกุล
นางสาววลัยภรณ์
นายถิรเดช
นายวินัย
นายสุวัฒน์
นางสาวอรุณี
นางสาวปวีณา
นางสาวธีรพร
นางสาวกาญจนา
นางสาววลัยวรรธน์
นายสมเกียรติ
นายตรีพล
นายโกศล
นางสาวอังคณา
นางสาวศิริรัตน์
นางสาวปภาวี
นางสาวศศิวิมล

ทองจูด
เขียวงามดี
พัดเคี่ยม
ภูเด็น
ฮามคําไพ
สุทาบุญ
ทะนงอาจ
แก้วสีขาว
นัดทะยาย
คงสวัสดิ์
เกตุสุริยา
สุวรรณกิจ
อ้นเกษ
สมรูป
สุภานันท์
เอกพันธ์
/ 100017 นางสาวจินตนา ...

  /  -.

-2100017
100018
100019
100020
100021
100022
100023
100024
100025
100026
100027
100028
100029
100030
100031
100032
100033
100034
100035
100036
100037
100038
100039
100040
100041
100042
100043
100044
100045
100046
100047
100048
100049
100050
100051
100052
100053

นางสาวจินตนา
นางสาวรวมจิตต์เมตต์
นางสาวกุลนิษฐ์
นางสาวศิริธร
นายปรัชญา
นายอรุณพล
นางสาวสุภาพร
นางสาวสุนันทา
นายจักรพงษ์
นายพุฒิพงษ์
นายเฉลิมพร
นายประภาส
นางสาววรรณวลีย์
นางสาววริสา
นายฤทธิเดช
นายวิสิทธิ์
นางสาวกันตินันท์
นายอาณัฐ
นางสาวกรองทอง
นายเตชิต
นางสาวเสาวนิตย์
นางสาวปารณีย์
นางสาวสินีรัชต์
นางสาววีรญา
นางสาวลัดดาวัลย์
นางสาวกิตติมา
นายองอาจ
นายเดชา
นายวีระยุทธ
นางสาวบุษยา
นายสุภวัฒน์
นายรณยุทธ
นางสาวกนกพร
นางสาวศรินทร์ลักษณ์
นายภูริวัจน์
นายธนพล
นายเสกศิลป์

จันทร์เผ่าแสง
พุทธจักร
นิลจินดา
ทองเสม
สายเชื้อ
แก้วประดับ
เพชรงาม
นนทเภท
ทิพย์วรรณ
จันทบ
ศุภสวัสดิ์
ธาตุดี
คร่ําสุข
โพพี
ลิ่มพิพิธสุวรรณ
เกตุปราศ
นามตะ
สุมาพรหม
ไทยสุโข
รอตเสถียร
แซ่เอ็ง
โรจน์บุษญนนท์
เป็นใจเย็น
โตเลี้ยง
จันทร์แก้ว
ต้องทรัพย์
รุกขวัฒนกุล
สุขวุฒิกิจ
ขุนดํา
สุขอุดม
ปัญโญ
ถิรรัตนมงคล
เจริญสุขพลอยผล
อินทมะหันต์
ฐิติคุณนพนนท์
เมธาวินวิวัฒน์
สมรูป
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-3100054
100055
100056
100057
100058
100059
100060
100061
100062
100063
100064
100065
100066
100067
100068
100069
100070
100071
100072
100073
100074
100075
100076
100077
100078
100079
100080
100081
100082
100083
100084
100085
100086
100087
100088
100089
100090

นายเกรียงไกร
นายพงษ์ดนัย
นางสาวรัชตะวัน
นางสาวทิพย์สุคนธ์
นางสาวอนุตตรีย์
นายธัญพจน์
นางสาวศุภวรรณ
นางสาววรารัตน์
นางสาวฐิติยา
นายณัฎฐกัณฐ์
นางสาวกรรณิการ์
นายกมลศักดิ์
นางสาวกิตติมา
นายรัฐฉัตร
นางสาวปภาวรินทร์
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวศิริพร
นางสาวชวิศา
นางสาวอารีย์
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวภัทราภรณ์
นางสาวกรรณิการ์
นายเกรียงไกร
นางสาวปรีดาภรณ์
นางสาวอมรพรรณ
นางสาววิมลนาฏ
นายรณชัย
นางสาวมะลิวรรณ
นายต่อพงษ์
นายฐกฤต
นางสาวรัชพร
นายธีรวุฒิ
นางสาวสุชัญญา
นายจักรกฤษณ์
นางสาวอัญชิสา
นางสาวธีรารัตน์
นายชัชชน

บางพงค์
สุขประเสริฐ
เปลี่ยนสันเที๊ยะ
อินทองปาน
วรนิษฐาปกรณ์
สินสาธิตสุกุล
เรืองแก้ว
ปานณรงค์
วิเศษสินธุ์
ผลพิทักษ์
สืบคําแก้ว
ขําเนตร
พรหมฤทธิ์
เพ็ชรนารี
สืบวงศ์
มากเอียด
คงสินรัตนชัย
เรืองแจ้ง
ล้อมฉิมพลี
โงชาฤทธิ์
เขียวรุง้ เพชร
ช่อทับทิม
เกียรติจินดารัตน์
จึงตระกูล
สุวรรณ์
ศรีโอฬาร์
ฐานกุมมา
บูรณเทศะ
จีนใจน้ํา
กันประเสริฐ
สันถวะนุภาพ
เมินขุนทด
คัมภีรพงษ์
คชกาสร
ดวงแก้ว
จันพุ่ม
นิรชานนท์
/ 100091 นางสาวมลฤดี ...
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-4100091
100092
100093
100094
100095
100096
100097
100098
100099
100100
100101
100102
100103
100104
100105
100106
100107

นางสาวมลฤดี
นายอภิรักษ์
นางสาวอโณทัย
นางสาววาริชา
นางสาวปนิดา
นางสาวนันทิตา
นายพิชญ์พงศ์
นางสาวพชร
นายเศรษฐพงศ์
นางสาวพัณณิตา
นายศาศวัต
นางสาวกรรณิกา
นายกฤชกร
นายสมภพ
นางสาวจริยาพร
นางสาวจารุวรรณ
นายอนุรัตน์

สุคนธทรัพย์
ศรีสวัสดิ์
ขุนทอง
แสงอ่อน
เจริญผล
วิวัฒน์วิทยา
ทองศิริกุล
รัตนทองสิน
ใจใหญ่
บุษบงก์
ระจันทึก
อินทร์ประเสริฐ
โอภารัตน์
นามสังข์
ทองยา
แจ้งสว่าง
รุ่งแสงทอง

2. กํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ใ นการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา
และสถานที่ ดังนี้
วันที่

เวลา

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 09.00-12.00 น.

ตําแหน่ง
พนักงาน

เลขประจําตัว
100001 - 100015

บริหารงานทั่วไป 3

สถานที่
ห้องประชุมประหยัด บุรณะศิริ
อาคาร 1 ชั้น 3

100016 - 100041

ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์
อาคาร 1 ชั้น 3

100042 - 100057

ห้องสุนทร หงส์ลดารมภ์
อาคาร 1 ชั้น 3

100058 - 100107

ห้องสิปปนนท์ เกตุทัต
อาคาร 4 ชั้น 1

/ 3. เกณฑ์การตัดสิน ...
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-53. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้ทสี่ อบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 โดยวิธสี อบสัมภาษณ์
สํา นักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่งชาติจ ะประกาศรายชื่อผู้ผ่า น
การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้ ง ที่ 1 และมี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 2
ชั้น 2 และ www.nesdb.go.th โดยกําหนดประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณศิริ อาคาร 1
ชั้น 3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
5.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
5.2 เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ส มั ค รจะต้ อ งทราบ วั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
5.3 ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก็ได้
5.4 การเข้ารับ การประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้
5.4.1 ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
5.4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาทีแต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
5.4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของกรรมการ หรือ เจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
5.4.4 ผู้เ ข้ า สอบที่ ไปถึ ง ห้อ งสอบหลั ง จากเวลาที่ กํา หนดเริ่ ม สอบไปแล้ ว 30 นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
5.4.5 ผู้ ม าสอบจะต้ อ งเข้ า รั บ การสอบตามตํ า แหน่ ง ที่ ส มั ค ร และตามวั น เวลา
ที่ กํ า หนดในตารางการสอบ ผู้ ที่ ส อบผิ ด ตํ า แหน่ ง จะถู ก ปรั บ ให้ ต กและไม่ มี
สิทธิเข้าสอบในตําแหน่งที่สมัครอีก
5.4.6 ผู้ เ ข้ า สอบจะต้ อ งนั่ ง สอบตามที่ นั่ ง และห้ อ งสอบที่ กํ า หนดให้ ผู้ ใ ดนั่ ง ผิ ด ที่
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนน
สําหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น
/ 5.4.7 ภายใน ...
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-65.4.7 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะออก
จากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
5.4.8 เขี ย นเลขประจํ า ตั ว สอบแทนชื่ อ ในทุ ก กรณี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตอบข้ อ สอบ
และให้เขียนเลขประจํา ตัวสอบเฉพาะในที่ที่กํา หนดให้เ ท่า นั้น ห้า มเขียนชื่อ
ลงบนกระดาษคําตอบโดยเด็ดขาด
5.4.9 เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบ ขณะสอบต้ อ งไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า สอบรายอื่ น ๆ
หรือ บุคคลภายนอก และไม่อ อกจากห้องสอบ เว้ น แต่ จ ะได้รั บ อนุ ญ าตและ
อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการสอบ
5.4.10 ถ้ า สอบเสร็ จ ก่ อ นเวลาและส่ ง กระดาษคํ า ตอบนั้ น แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าต
จากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
5.4.11 แบบทดสอบ กระดาษคํ า ตอบที่ ใช้ ใ นการสอบจะนํา ออกจากห้อ งสอบไม่ ไ ด้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
5.4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทําตอบ
จะต้ อ งหยุ ด ทั น ที แต่ จ ะออกจากห้ อ งสอบได้ ต่ อ เมื่ อ คณะกรรมการหรื อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
5.4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังสอบ
อยู่ในห้องสอบ และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
5.5 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
5.6 ผู้ใดไม่มาภายในกํา หนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่า ว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่
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(นางเพ็ญจา อ่อนชิต)
ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
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