(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
เรื่อง รายชือ่ ผู%มสี ทิ ธิเข%ารับการทดสอบความรู% ความสามารถทีใ่ ช%เฉพาะสําหรับตําแหน.ง กําหนดวัน
เวลาและสถานทีส่ อบ และรายละเอียดเกีย่ วกับสอบ
----------------------------------------------------------ตามที่ ไ ด% มีป ระกาศสํ า นั กงานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด เพชรบู ร ณ ลงวั น ที่ ๑๔ มี น าคม ๒๕๖๑
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข%าทํางานเป7นลูกจ%างชั่วคราว ในตําแหน.งเจ%าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติ
ราชการที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ สาขาหล.มสัก ในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวั ด
เพชรบูรณ ขึ้นในระหว.างวันที่ ๒๑ มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และได%กําหนดให%มีการประกาศรายชื่อ
ผู%มีสิทธิเข%ารับการทดสอบความรู% ความสามารถที่ใช%เฉพาะสําหรับตําแหน.ง พร%อมกําหนดวัน เวลา สถานที่
สอบข%อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข%อเขียน ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน นั้น
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ จึงขอประกาศรายชื่อผู%มีสิทธิเข%ารับการทดสอบความรู%
ความสามารถที่ใช%เฉพาะสําหรับตําแหน.ง พร%อมกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบข%อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู%มีสิทธิเข%ารับการทดสอบความรู% ความสามารถที่ใช%เฉพาะสําหรับตําแหน.ง ปรากฏ
ตามเอกสารแนบท%าย
(๒) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู% ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน.ง
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา
วันที่ ๒๑ เมษายน ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ - ข%อเขียน
๒๕๖๑
นาฬิกา

สถานที่สอบ
อุปกรณที่ใช%ในการสอบ
ห%องประชุมชั้น ๒ สํานักงาน - ปากกาสี่น้ําเงินหรือสีดํา
คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ จั ง ห วั ด - น้ํายาลบคําผิด
เพชรบูรณ

(๓) ประกาศรายชื่อผู%ผ.านการทดสอบความรู% ความสามารถที่ใช%เฉพาะสําหรับตําแหน.ง
สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ จะประกาศรายชื่ อ ผู% ผ. า นการทดสอบความรู%
ความสามารถที่ใช%เฉพาะสําหรับตําแหน.ง ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ผู%ที่ผ.านการทดสอบความรู%
ความสามารถที่ใช%เฉพาะสําหรับตําแหน.ง จะต%องเข%ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน.ง ส.วนวัน เวลา
และสถานที่ในการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน.ง จะแจ%งให%ทราบภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ และทาง www.probation.go.th
(๔) ระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การทดสอบความรู% ความสามารถที่ ใ ช% เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน. ง
ให%ผู%เข%ารบการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต.งกายสุภาพเรียบร%อยตามประเพณีนิยม กล.าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง สวมรองเท%าหุ%มส%น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว%ในกางเกง สวมรองเท%าหุ%มส%น และ
ประพฤติตนเป7นสุภาพชน (ห%ามผู%เข%าสอบสวมเสื้อผ%าที่เป7นผ%ายืดหรือผ%ายีนสโดยเด็ดขาด หากผู%ใดแต.งกายตาม
ลักษณะไม.สุภาพ อาจไม.อนุญาตให%เข%าสอบ)
/๒. เป7นหน%าที่ ...

- ๒ ๒. เป7 น หน% า ที่ ข องผู% มี สิ ท ธิ เ ข% า รั บ การทดสอบความรู% ความสามารถที่ ใช% เ ฉพาะสํ า หรั บ
ตําแหน.งที่จะต%องทราบวน เวลา และสถานที่สอบและห%องสอบ
๓. ต%องนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช%แสดง
คู.กัน (หากไม.มีบัตรประจําตัวประชาชน ให%ใช%ระจําตัวเจ%าหน%าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจําตัวประชาชน(บัตร
เหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรชมพู)/ บัตรประจําตัวประจําตัวที่ส.วนราชการ/สถานศึกษา
ออกให% ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม.มีบัตรประจําตัวสอบ ให%ใช%ใบอนุญาต
ของกองกลางคณะกรรมการประจํ ากองกลางในการสอบแทน) ทั้ งนี้ห ากไม. มีบั ตรใดบั ต รหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรือเจ%าหน%าควบคุมการสอบจะไม.อนุญาตให%เข%ารับการทดสอบความรู% ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง
โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจําตัวสอบหายก.อนวันสอบ ให%ผู%เข%ารับการทดสอบความรู% ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง
นํ า รู ป ถ. า ยครั้ งเดี ย วกั น กั บ ที่ ใช% ในการสมั ครสอบ จํ า นวน ๑ รู ป ไปติ ด ต. อที่ สํ า นั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ด
เพชรบูรณ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ก.อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เพชรบูรณ จะได%ดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใช%ในการสอบต.อไป
๔. การเข%ารับการทดสอบความรู% ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง ต%องปฏิบัติดังนี้
(๑) ห%ามนําเครื่องสื่อสารสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเข%าไปในห%องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก.อนเริ่มเวลาสอบไม.น%อยกว.า ๓๐ นาที แต.จะเข%าห%องสอบได%ก็
ต.อเมื่อได%รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ%าหน%าที่ควบคุมการสอบแล%ว
(๓) ต%องเชื่อฟUง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจ%าหน%าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร.งครัด
(๔) ต% องจั ด เตรี ย มเครื่ องเขี ย น หรื อวั ส ดุ อุป กรณ ซึ่ งประกาศไว% ในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต%องใช%กระดาษ และวัสดุอุปกรณที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ จัดไว%ให%เฉพาะ
(๕) ห%ามนําตํารา หนังสือ บันทึกข%อความ อุปกรณที่ใช%ในการคํานวณทุกชนิดหรือวัสดุ
อุ ป กรณอื่ น ใดนอกเหนื อ จากที่ คณะกรรมการสรรหาฯ กํ า หนดเข% าไปในห% องสอบ เว% น แต. วั ส ดุ อุป กรณซึ่ ง
กําหนดให%จัดหาเองในข%อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต.เวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจาก
ห%องสอบไม.ได% เว%นแต.จะได%รับอนุญาต และอยู.ในความดูแลของกรรมการหรือเจ%าหน%าที่คุมสอบ
(๗) ผู% เ ข% า สอบที่ ไปถึ งห% องสอบหลั งจากเวลาที่ กํา หนดเริ่ ม สอบในตารางสอบไปแล% ว
๓๐ นาที จะไม.ได%รับอนุญาตให%เข%าสอบ
(๘) ผู%เข%าสอบจะต%องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห%องสอบที่กําหนดให% ผู%ใดนั่งสอบผิดที่ใน
การสอบ จะไม.ได%คะแนนสําหรับการทดสอบความรู%ความสามารถที่ใช%เฉพาะตําแหน.ง
(๙) เขียนชื่อตัว – ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตําแหน.งที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กําหนดให%เท.านั้น
(๑๐) เมื่ออยู.ในห%องสอบ ขณะสอบไม.พูดหรือติดต.อกับผู%เข%าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม.ออกจากห%องสอบ เว%นแต.จะได%รับอนุญาตและอยู.ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ%าหน%าที่ควบคุม
การสอบ
(๑๑) ห%ามสูบบุหรี่ขณะทําการสอบ
/(๑๒) เมื่อสอบเสร็จ ...

-๓ (๑๒) เมื่อสอบเสร็จก.อนเวลาและส.งคําตอบนั้นแล%ว ต%องได%รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ%าหน%าที่ควบคุมการสอบก.อน จึงจะออกจากห%องสอบได%
(๑๓) แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช%ในการสอบจะนําออกจากห%องสอบไม.ได% เว%นแต.
คณะกรรมการหรือเจ%าหน%าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท.านั้น
(๑๔) เมื่ อหมดเวลาและคณะกรรมการหรื อเจ% า ที่ ควบคุ มการสอบให% ห ยุ ดทํ า คํ า ตอบ
จะต%องหยุดทันที แต.จะออกจากห%องสอบได%ต.อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ%าหน%าที่ควบคุมการสอบอนุญาตแล%ว
(๑๕) เมื่อสอบเสร็จแล%ว ต%องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห%ามติดต.อกับผู%ที่ยังไม.ได%เข%า
สอบ และต%องไม.กระทําการใดๆ อันเป7นการรบกวนผู%ที่ยังสอบอยู.
(๑๖) ผู%ใดไม.ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้หรือผู%ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม.ได%รับอนุญาตให%เข%ารับการทดสอบความรู% ความสามารถที่ใช%เฉพาะตําแหน.ง และคณะกรรมการ
ดําเนินการคดเลือกบุคคลเข%าทํางานเป7นลูกจ%างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการให%คะแนนก็ได%
(๑๗) ผู%ใดไม.มาภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล.าว ถือว.าสละสิทธิ์และไม.มีสิทธิ์
เข%ารับการการทดสอบความรู% ความสามารถที่ใช%เฉพาะตําแหน.งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชิด ปาคํามา
(นายชิด ปาคํามา)
ผู%อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข%าทํางานเป7นลูกจ%างชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบท%าย ๑
บัญชีรายชื่อผู%มีสิทธิเข%ารับการทดสอบความรู% ความสามารถที่ใช%เฉพาะสําหรับตําแหน.ง
ในการคัดเลือกบุคคลเข%าทํางานเป7นลูกจ%างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
แนบท%ายประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ

นามสกุล

๐๐๑

นางสาวกมลลักษณ

สุกโฉม

๐๐๒

นางสาวทับทิม

แซ.เฮ%ง

๐๐๓

นางสาววันวิสาข

ไพรทอง

๐๐๔

นางสาวจันทิมา

สีหานนท

๐๐๕

นางสาววรรณศิริ

จุลน%อย

๐๐๖

นางสาวอัจฉราพร

แก%วกก

๐๐๗

นางสาววิไลวรรณ

จันแด.น

๐๐๘

นางฝนทิพย

แซสันเทียะ

๐๐๙

นางสาวชุติศรณ

เทียมเพ็ง

๐๑๐

นางสาวพรพิมล

เทียมเพ็ง

๐๑๑

นางเบญจพร

ป]อสิงห

๐๑๒

นางสาวลัดดาวัลย

ตันโยสิ

๐๑๓

นางสาวกมลชนก

อุ.นทานนท

