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(สำเนำ)
เรื่อง

ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
__________________________

ตามที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการ
เงินและบัญชีปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ นักวิชาการอบรมและ
ฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลงวันที่
16 เมษายน 2564 และได้ดาเนิน การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
2564 ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ ว
ปรากฏว่ามีผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ของกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนฉบับดังกล่าวข้างต้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 1
2. กาหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินบุคลิกภาพ และการวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
2.1 ให้ ผู้ มี สิ ทธิ เ ข้า รั บการประเมิ น บุค ลิ กภาพ และความเหมาะสมกับ ต าแหน่ ง
รายงานตัว รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข 2
2.2 เฉพาะตาแหน่งดัง ต่อไปนี้ ต้องเข้ารับการประเมินบุคลิกภาพก่อนจึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(1) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
(2) พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
(3) นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)
(4) นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)
(5) นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)
(6) นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบติการ (ด้านคหกรรม)
(7) นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)
(8) นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไฟฟ้า)
(9) นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)
หมำยเหตุ ยกเลิกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
3. ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งจะต้องมีรูปถ่าย
ลายมือชื่อ และเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน ไปในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ
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4. ระเบี ย บปฏิ บั ติ ในการสอบเพื่ อวั ด ความเหมาะสมกับ ต าแหน่ง ให้ ผู้ เ ข้า สอบปฏิ บัติ ต าม
ระเบียบ ดังนี้
4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ
- สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง แบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
- สุภาพบุรุ ษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้ อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้ น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
ข้อห้ำมในกำรแต่งกำยสำหรับผู้เข้ำรับกำรประเมินฯ
1. ห้ำมใส่เสื้อแขนกุดหรือเสื้อสำยเดี่ยว
2. ห้ำมสวมกำงเกงขำสั้นเหนือเข่ำ
3. ห้ำมสวมรองเท้ำแตะฟองน้ำ
จะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย
4.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
4.3 ต้องปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเข้ารับการประเมิน
4.4 ต้องดำเนินกำรตรวจ Antigen Test Kit หรือตรวจโควิด-19 (แบบเร่งด่วน)
ก่อนเข้ำรับกำรประเมิน ดังนี้
(1) ให้ผู้เข้าสอบดาเนินการตรวจ Antigen Test Kit หรือตรวจโควิด-19
(แบบเร่งด่วน) ณ ที่พักอาศัยตนเอง (เช้าวันที่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์)
(2) ถ่ายรูปผลการตรวจ แล้วนามายื่นผลการตรวจ ณ จุดรับรายงานตัว
เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หรือ print ใส่กระดาษ A4
หมำยเหตุ
หากผู้เข้าสอบไม่มีผลการตรวจ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
4.5 ระหว่างอยู่ในห้องรายงานตัว และระหว่างเข้าสอบให้ปิดเครื่องมือและอุปกรณ์
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
4.6 ในมารายงานตัว เข้า สอบตามเวลาที่ กาหนด ผู้ เข้ าสอบที่ ไปถึงสถานที่ ส อบ
หลังจากเวลาที่กาหนดให้รายงานตัว ไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ
4.7 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
4.8 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
4.9 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบ และ
คณะกรรมการดาเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
6. ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ตามที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิ
เข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
7. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรวัดควำมเหมำะสม
กับตำแหน่ง ในวันที่ 27 ธันวำคม 2564 ทาง www.djop.go.th หรือ www. djop.thaijobjob.com และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวง
ยุติธรรม ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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หากปรากฏภายหลังว่าเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือผู้สมัครสอบ
รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ.
มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้น จะเป็นผู้มีรายชื่ อขึ้นทะเบียน
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ฉบับนี้
ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

(ลงชื่อ)

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์
(วรรณพงษ์ คชรักษ์)
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันฯ

สำเนำถูกต้อง
ว่ำที่ร้อยตรีหญิง
(บรรจง อิทธิสำร)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร

พัชรนันท์ /คัด
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