(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับ
การทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) กาหนดวัน เวลาและสถานที่และ
รายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ได้ มี ป ระกาศลงวั น ที่ 14 มี น าคม 2561
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดาเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และกาหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เ ฉพาะส าหรั บตาแหน่ง ซึ่งเป็ นผู้ มีสิ ทธิเข้า รับการทดสอบภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจนกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ภายในวันที่ 27 เมษายน 2561 นั้น
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ดังนี้
(1) รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง และ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(2) ก าหนดวั น เวลา และสถานที่ใ นการทดสอบภาคความเหมาะสมกับ ตาแหน่ ง
(สัมภาษณ์)
ตาแหน่ง/เลข
วันที่สอบ/ตาแหน่ง
เวลา
จานวน สถานที่สอบ
หมายเหตุ
ประจาตัวสอบ
วั น ที่ 4 พฤษภาคม 09.00 น. เป็นต้นไป
2561

เจ้าพนักงานธุรการ

10 คน

สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสิงห์บุรี

(3) ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ให้ ผู้ มีสิ ทธิเข้า รั บ การทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สั มภาษณ์) ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หาก
ผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
/2...

-22. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ที่ จ ะต้ อ งทราบวั น เวลา สถานที่ ส อบ และต้ อ งปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการฯ ก าหนด
โดยเคร่งครัด
3. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช้
แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจาตัว
ประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/
สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจาตัวสอบ
ให้ ใช้ใบอนุ ญาตของคณะกรรมการประจ ากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งใน
การสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ ง (สั มภาษณ์) น ารู ป ถ่ายในครั้ งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน 1 รูป ไปติดต่อที่
สานั กงานคุมประพฤติจั งหวัดสิ งห์ บุ รี ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ก่อนเวลา 08.30 นาฬิกา
เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่ อใช้ในการสอบ
ต่อไป
4. การเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(2) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้ องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(3) ต้องเชื่ อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่ งและค าแนะนาของกรรมการ และเจ้ าหน้า ที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(4) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดเท่านั้น
(5) ผู้ เข้า สอบที่ไปถึงห้ องสอบหลั งจากเวลาที่กาหนดเริ่ม สอบในตารางสอบไปแล้ ว
30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(6) ผู้ เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับ
การในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(7) เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบ ขณะสอบต้ อ งไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(8) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(9) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
สั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(10) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งนี้
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5. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ใน วั น ที่ 7 พฤ ษภ า คม 2 56 1 ณ ส า นั ก งา นคุ ม ปร ะพ ฤติ จั งห วั ด สิ ง ห์ บุ รี หรื อ เว๊ บไ ซ ต์
WWW.PROBATION.GO.TH
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2561
วิศิษฐ์ เชียรวิชัย
(นายวิศิษฐ์ เชียรวิชัย)
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ 26 เมษายน 2561
*****************************
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

003
007
010
022
027
028
034
035
036
038

ชื่อ - นามสกุล
นางสาววรัญญา
นางสาวเยาวลักษณ์
นางสาวสุนิสา
นางสาวชนิดา
นางสาวภัทราภรณ์
นางสาวอัจฉรา
นางสาวจิตรดารา
นางสาวสิริจรรยา
นางสาวณัฐณิชา
นางสาวอนงค์นารถ

สุ่มอิ่ม
มันทากาศ
โภควัฒน์
ฟักวงษ์
เหลือสิงห์กุล
พันธุตะ
สุขประเสริฐ
แสนสีมมา
เกิดสุขทรัพย์
พงษ์ธัญการณ์

หมายเหตุ

รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
วันที่สอบ

วันศุกร์ที่ 4
พฤษภาคม
2561

เวลา
09.00 – 12.00 น.

สอบวิชา

ประเมิน
สมรรถนะครั้งที่
2

ตาแหน่ง/
เลขประจาตัวสอบ

จานวน
คน

สถานที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ
เลขที่ 003 038

10

สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสิงห์บุรี

หมายเหตุ ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
(สอบสัมภาษณ์) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 1

