สาเนา

ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
--------------------------------------------------------ตามที ่ส านัก งานคุม ประพฤติจ ัง หวัด ลพบุร ีไ ด้ม ีป ระกาศ ลงวัน ที ่ 15 กุม ภาพัน ธ์
2560 เรื ่อ งรับ สมัค รสอบคัดเลื อ กบุ คคลเข้าทางานเป็นลู กจ้างชั่ว คราวเพื่อปฏิบัติ ราชการในสั งกั ด
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ขึ้นในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม และได้กาหนดให้มี
การประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อม
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 นั้น
สานั กงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
(1) รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(2) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
วันที่สอบ

เวลา

สอบวิชา

ตาแหน่ง/

จานวน

เลขประจาตัวสอบ
วันที่ 09.00-12.00 - ข้อเขียน พนักงานคุมประพฤติ 22 คน
28
1 - 22
มีนาคม
2560

สถานที่สอบ

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ

ชั้น 3
- ปากกาสีน้าเงินหรือ
อาคารบูรณาการกระทรวง- สีดา
ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
- น้ายาลบคาผิด
เลขที่ 118 ถนนสีดา
ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
(ซอยข้างเรือนจากลางลพบุรี)

-2(3) ประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่ง
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ลพบุ รี จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง จะต้องเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ส่วนวัน เวลาและ
สถานที่ ในการทดสอบความเหมาะสมกั บตาแหน่ง จะแจ้งให้ ท ราบภายในวั นที่ 30 มี นาคม 2560
ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี และทาง www.probation.go.th
(4) ระเบียบปฏิบัติ เ กี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใ ช้เ ฉพาะสาหรั บ
ตาแหน่ง
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้ม
ส้ น และประพฤติตนเป็ น สุ ภ าพชน (ห้า มผู้เ ข้ า สอบสวมเสื้อ ผ้า ที่ เ ป็น ผ้ า ยืด หรื อ ผ้า ยีน ส์โ ดยเด็ ดขาด
หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
2. เป็นหน้าที่ของผู้ มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
3. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช้
แสดงคู่ กั น (หากไม่ มี บั ต รประจ าตั ว ประชาชน ให้ ใ ช้ บัต รประจาตั ว เจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ /ใบรับ รองบั ต ร
ประจาตัวประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วน
ราชการ/สถานศึ กษาออกให้ ซึ่ง ปรากฏเลขประจาตัว ประชาชน 13 หลั กชั ดเจน และหากไม่มี บัต ร
ประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใด
บัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ค วบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เ ข้ารั บการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่
ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งนารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน 1 รูป ไปติดต่อที่
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ลพบุ รี ภายในวั น ที่ 27 มี น าคม 2560 ก่ อ นเวลา 16.30 นาฬิ ก า
เพือ่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบ
ต่อไป
4. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งต้องปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ห้ า มน าเครื่ อ งสื่ อ สารและอุ ป กรณ์ สื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทุ ก ชนิ ด เข้ า ไป
ในห้องสอบ
(2) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

-3(3) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการและเจ้า หน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(4) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัส ดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบ
ไปเอง นอกจากนั้ น ต้ อ งใช้ ก ระดาษและวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ลพบุ รี จั ด ไว้ ใ ห้
โดยเฉพาะ
(5) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด
หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนด เข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์
ซึ่งกาหนดให้จัดหาเองตามข้อ (4)
(6) ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางจะออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(7) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไป
แล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(8) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่
ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้า
รับการสอบในตาแหน่งที่สมัครที่สมัครสอบอีก
(9) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบ
ผิดที่ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(10) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัว
สอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(11) เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบ ขณะสอบไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(12) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(13) เมื่อ สอบเสร็จ ก่อนเวลาและส่ งคาตอบนั้น แล้ ว ต้องได้รับ อนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(14) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(15) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุด
ทาคาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้
อนุญาตแล้ว
(16) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่ส อบโดยพลัน ห้ามติดต่ อกับผู้ที่
ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

-4(17) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน
ก็ได้
(18) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่ าว ถือว่าสละสิทธิและ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560
คริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์
(นางสาวคริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี

สาเนาถูกต้อง
ธนปรียาพัศ เกษตรเอี่ยม
(นางสาวธนปรียาพัศ เกษตรเอี่ยม)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทอสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
********************
๑. ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ

ชื่อตัว

ชื่อสกุล

01

นางสาวศุภวรรณ

ดิสสมศรี

02

นางสาววิญาดา

เหมือนเผ่า

03

นายเอกรัตน์

ดีเฉย

04

นางสาวปุณณ์ณิษา

เชื้อบาง

05

นางณัฏฐ์ชุดา

กานต์วิศิษฎ์

06

นางสาวปาริฉัตร

ปลื้มมาก

07

นางสาวชนิกานต์

บุญเรือง

08

นางสาวสุชญา

เรื่องจีน

09

นางสาวสุวนันท์

พูลสวัสดิ์

10

นายพิสิษฐ์

พรมเนตร

11

นายบวรพจน์

พิมพ์ทนต์

12

นางสาวนฏฐกมล

พละศักดิ์

13

นางสาวศุภจิต

แช่มสวัสดิ์

14

นายศราวุธ

แสงศรี

15

นายศุภณัฏฐ์

กิจเจริญวงศ์

16

นางสาวจันทิมา

วงค์เสวก

17

นายธนวัฒน์

ภักดีสุข

18

นางสาวกนกวรรณ

กุลมล

19

นางสาวชนาภา

เถื่อนมี

20

นายณัฐวุฒิ

เกษสุพรรณ์

21

นายกีรติ

นกชัยภูมิ

22

นางสาวเสาวภา

หวังเจริญกุลชัย

หมายเหตุ ลาดับที่ 17 จะมีสิทธิเข้ารับการสอบเมื่อยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว

*

