(สาเนา)
เรื่อง

ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับ
การทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................

ตามที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ได้มีประกาศลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสานั กงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกได้ดาเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และกาหนดจะประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจนกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น
ส านั กงานคุมประพฤติ จั งหวั ดพิษณุโ ลก จึงขอประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรั บตาแหน่ ง และผู้ มี สิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ดังนี้
(๑) รายชื่ อผู้ ผ่ านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บต าแหน่ ง
และผู้มสี ิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์)
วันที่สอบ
วันศุกร์ที่
26
กุมภาพันธ์
2559

ตาแหน่ง/
เลขประจาตัวสอบ
ตาแหน่ง
08.30 นาฬิกา เจ้าพนักงานธุรการ
เป็นต้นไป
เลขประจาตัวสอบ
001,003,004,006,007,
008,009,010,012,013,
014,017,019,023
เวลา

จานวน

สถานที่สอบ

14 คน สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิษณุโลก

/3. ระเบียบ...

หมายเหตุ

-๒๓. ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปฏิบัติตามระเบียบ
ดังนี้
๑. แต่งกายด้วยชุดที่สุภาพเรียบร้อย
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ และต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กาหนด
โดยเคร่งครัด
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ ง เพื่อใช้
แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจาตัว
ประชาชน (บั ตรเหลื อง)/ใบแทนใบรั บบั ตรประจ าตั วประชาชน (บัตรชมพู)/บั ตรประจ าตั วที่ ส่ วนราชการ/
สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มี บัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้
ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มี บัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) โดยเด็ดขาด
กรณีบั ตรประจ าตั วสอบหายก่อนวันสอบ ให้ ผู้ เข้ารั บการทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์) นารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่ สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดเท่านั้น
(๕) ผู้ เข้าสอบที่ไปถึงห้ องสอบหลั งจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ ว
๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่
ที่กาหนดในตารางสอบ
(๗) เมื่ ออยู่ ในห้ องสอบ ขณะสอบต้ องไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อกั บผู้ เ ข้ าสอบอื่ น หรื อ
บุ คคลภายนอก และไม่ออกจากห้ องสอบ เว้ นแต่ จะได้รั บอนุ ญาตและอยู่ ในความดูแลของกรรมการหรื อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

/(8) เมื่อสอบ...

-3–
(๘) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๙) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
สั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๐) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งนี้
๕. สานั กงานคุมประพฤติ จังหวัดพิษณุโ ลก จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี ผู้ ผ่านการ
คัดเลื อกภายในวั นที่ 29 กุ มภาพันธ์ 2559 ณ ส านั กงานคุ มประพฤติ จังหวั ดพิษณุ โลก หรื อเว็ บไซด์
http:///www.probation.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
(ลงชื่อ)

สุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์

(นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก

สาเนาถูกต้อง
ลาแพน จันทร์พัก
(นางลาแพน จันทร์พัก)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ศานตมล

คัด/ทาน

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน
เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
****************************
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจาตัวสอบ
001
003
004
006
007
008
009
010
012
013
014
017
019
023

ชื่อตัว

นามสกุล

นางสาวพรทิรา
นางสาวณิชาภา
นางสาวพัชรินทรา
นางสาวไอลดา
นางสาวสุนิษา
นางสาวณิณา
นายสุกฤษฏิ์
นางสาวอนิสา
นางสาวนาฏยา
นางสาวรวิวรรณ
นางสาวปณิศรา
นางสาวศิรินันท์
นางสาวกุสุมา
นางสาวศรัณญา

ทาระวา
อาพวลิน
คามี
อู่เงิน
เหมือนรอดดี
พันธ์พัฒนากุล
เพิ่มพูนทรัพย์
บุญดี
คุ้มญาติ
เงินทุ่ง
นาคหวัง
น้อยพงษ์
คงเกิด
หงษ์แก้ว

