(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
เรื่อง รายชื่อผูผานการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และผูมีสิทธิ
เขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ) กําหนดวัน เวลาและสถานที่
และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
----------------------------------------------------------สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว ในตําแหนงพนักงานคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานคุม
ประพฤติจัง หวัดเพชรบูร ณ ซึ่งสํา นัก งานคุม ประพฤติจังหวั ดเพชรบูร ณ ไดดํา เนินการทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และกําหนดจะ
ประกาศรายชื่อผานการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง ซึ่งเปนผูมีสิทธิเขารับการ
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ) ตลอดจนกําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ) ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผ า นการทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และผูมีสิทธิเขา รับ การทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(สัมภาษณ) พรอมกําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ) ดังนี้
(๑) รายชื่อผูผานการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และผูมีสิทธิเขารับ
การทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ) ปรากฎตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
(๒) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
วันที่สอบ
วันที่ 9 มกราคม ๒๕๖๑

เวลา
สอบวิชา
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา - สัมภาษณ

สถานที่สอบ
หองประชุม ชั้น ๒
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ

(๓) ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ)
ใหผูมีสิทธิเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ) ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
๑. แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง
สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติ
ตนเปนสุภาพชน (หามผูเขาสอบสวมเสื้อผาที่เปนผายืดหรือผายีนสโดยเด็ดขาด หากผูใดแตงกายตามลักษณะ
ไมสุภาพ อาจไมอนุญาตใหเขาสอบ)
๒. เปนหนาที่ของผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงที่
จะตองทราบวน เวลา และสถานที่สอบและหองสอบ และตองปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กําหนด
โดยเครงครัด
/๓. ตองนําบัตร ...

- ๒ ๓. ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใชแสดง คูกัน
(หากไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหใชระจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจําตัวประชาชน(บัตร
เหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรชมพู)/ บัตรประจําตัวประจําตัวที่สวนราชการ/สถานศึกษา
ออกให ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไมมีบัตรประจําตัวสอบ ใหใชใบอนุญาต
ของกองกลางคณะกรรมการประจํ ากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้ห ากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรือเจาหนาควบคุมการสอบจะไมอนุญาตใหเขารับการทดสอบความรู ความสามารถเฉพาะตําแหนง
โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจําตัวสอบหายกอนวันสอบ ใหผูเขารับการทดสอบความรู ความสามารถเฉพาะตําแหนง
นํ า รูป ถา ยครั้งเดีย วกัน กับ ที่ใชใ นการสมัครสอบ จํ านวน ๑ รูป ไปติดตอ ที่สํานั ก งานคุม ประพฤติจัง หวั ด
เพชรบูรณ ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ กอนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เพชรบูรณ จะไดดาํ เนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใชในการสอบตอไป
๔. การเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ) ตองปฏิบัติดังนี้
๔.๑ หามนําเครื่องสื่อสารและอุปกรณสื่อสารสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหอง
สอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบได
ก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
๔.๓ ต อ งเชื่อ ฟ ง และปฏิ บัติ ตามคํา สั่ง และคํา แนะนํา ของกรรมการ หรือ เจา หน า ที่
ควบคุมการสอบโดยเครงครัด
๔.๔ ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น
๔.๕ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กํา หนดเริ่ม สอบในตารางสอบไปแลว
๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
๔.๖ ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตามตําแหนงที่สมัคร และตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในตารางสอบ ที่เขาสอบผิดตําแหนง ผิดวัน เวลาที่กําหนดจะถูกปรับใหตกและ
ไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงที่สมัครสอบ
๔.๗ เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกบผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การสอบ
๔.๘ เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขา
สอบ และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
๔.๙ ผูใดไมปฎิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาสั่ง
งดการใหคะแนนก็ได
๔.๑๐ ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิ
เขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง สัมภาษณ) ครั้งนี้
/๕. สํานักงาน ...

-๓–
๕. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกใน
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ และทาง www.probation.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชิด ปาคํามา
(นายชิด ปาคํามา)
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบทาย ๑
บัญชีรายชื่อผูผานการทดสอบความรู ความสามารถทีใชเฉพาะตําแหนงสําหรับ
ในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัด สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
แนบทายประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
--------------------------------------เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ

สกุล

001

นายสหพงษ

คงอุดมธนกร

002

นางสาวปริมประภา

พิมทอง

004

นายพิงพันธ

สีที

005

นายพิสิษฐ

พรมเนตร

011

วาที่ ร.ต.คมสันต

บัวติ๊บ

013

นายเสริมศาสตร

ขันทอง

016

นายอาทิตย

มากสกุล

017

วาที่ ร.ต.ธนเกียรติ

สินเธาว

หมายเหตุ

