ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
.........................................................................
ตามที่ ส านั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ด นครนายก ได้ มี ประกาศลงวั นที่ 1 สิ งหาคม 2560
เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ซึ่งสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดนครนายก ได้ดาเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และกาหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจนกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง และผู้ มี สิ ทธิ เข้ารั บการทดสอบภาคความเหมาะสมกั บต าแหน่ ง
(สั ม ภาษณ์ ) พร้ อ มก าหนดวั น เวลาและสถานที่ ในการทดสอบภาคความรู้ ค วามเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง
(สัมภาษณ์) ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรั บ
ตาแหน่ง เจ้าพนักหน้าที่บันทึกข้อมูล
วันที่สอบ

เวลา

28 สิงหาคม 2560 09.00 น.

ตาแหน่ง/
เลขประจาตัวสอบ
10004
10031

จานวน

สถานที่สอบ

หมายเหตุ

2 คน

สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัด
นครนายก

ผู้เข้ารับการทดสอบ
จะต้องได้รับการทดสอบ
การใช้งานคอมพิวเตอร์
โปรแกรม
Microsoft Excel
Microsoft Word
หรืองานพิมพ์หนังสือ
ราชการ
ก่อนการเข้ารับการ
ทดสอบความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)

(ห้องประชุมชั้น 3)

/1. ตาแหน่ง...

-2ตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
วันที่สอบ

เวลา

28 สิงหาคม 2560 10.00 น.

ตาแหน่ง/
เลขประจาตัวสอบ
20004
20009
20013
20014
20017
20018
20019
20020
20021
20026
20030
20031
20034
20035
20039
20040
20041
20042
20043

จานวน

สถานที่สอบ

19 คน

สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัด
นครนายก

หมายเหตุ

(ห้องประชุมชั้น 3)

(3) ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน
เป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่
สุภาพ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ที่ต้อง
ทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กาหนดโดยเคร่งครัด
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดง
คู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน
(บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้
ซึ่ งปรากฏเลขประจ าตั วประชาชน ๑๓ หลั กชั ดเจน และหากไม่ มี บั ตรประจ าตั วสอบ ให้ ใ ช้ ใบอนุ ญาตของ
คณะกรรมการประจ ากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรื อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
โดยเด็ดขาด
/กรณี...

-3กรณี บั ตรประจ าตั ว สอบหายก่อนวันสอบ ให้ ผู้ เข้ารั บการทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์) นารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่กรรมการ หรือ
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมการสอบภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครนายก จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความเหมาะสมกับสาหรับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
โดยเคร่งครัด
(๔) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดเท่านั้น
(5) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(6) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนดใน
ตารางสอบผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการในตาแหน่ง
ที่สมัครสอบอีก
(7) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จ ะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้า ที่ควบคุม
การสอบ
(8) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดนพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(9) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาสั่งงด
การให้คะแนนก็ได้
(10) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับ
การทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งนี้
5. ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จัง หวัด นครนายก จะประกาศรายชื่ อ และขึ้ นบั ญ ชีผู้ ผ่ านการ
คั ด เลื อ กในวั น ที่ 29 สิ ง หาคม 2560 ณ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด นครนายก หรื อ เว็ ป ไซด์
www.probation.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(นางสิญา ทองดี)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการคัดเลือกบุคคล
เข้าทางานเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
*****************
๑. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เลขประจาตัวสอบ
10004

ชื่อสกุล
นางสาวมนธิชา สกุลแสง

10031

นางสาวณิชากร นาคพูล

2. ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ
20004

ชื่อสกุล
นางสาวพัชรา อยู่สด

20009

นายกาจพล ไชยแก้วเมร์

20013

นางสาวเจริญรัตน์ ละมูลเจริญ

20014

นางสาวจิตรเลขา สาริขา

20017

นางสาวตุ๊กตา สิงพรม

20018

นางสาวมุขรินทร์ คงสิน

20019

นายชูชาติ หนูเมียน

20020

นางสาวยศกมล ช่วยบารุง

20021

นางสาววลัญช์ภัทร พิมดา

20026

ว่าที่ ร.ต.ทรัพย์สถิตย์ ขันคา

20030

นางสาวนุชนาถ บุญไพโรจน์

20031

นางสาวพุทธิตา จันทร์สว่าง

20034

นายปัญญา ปั้นชูศรี

20035

นางสาวภูษณิศา สีลาน

เลขประจาตัวสอบ
20039

ชื่อสกุล
นายสาวกัญภิรมย์ เหมือนเสมา

20040

นางสาวบุษรากรณ์ กุดนาน้อย

20041

นางสาวอนุสรา ม่วงอุ่น

20042

นายดิลก เฉลยทรัพย์

20043

นางสาวปวีณา กรัดเพชร

