เรื่อง

ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
......................................

ตามที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู ได้มีประกาศลงวันที่ 2 มีนาคม ๒๕61
เรื่ อง รั บสมั ครสอบคั ดเลื อกบุ คคลเข้ าท างานเป็ นลู กจ้ างชั่ วคราว เพื่ อปฏิ บั ติ ราชการในสั งกั ดส านั กงาน
คุมประพฤติจั งหวัดหนองบัวล าภู ในระหว่างวันที่ 9-29 มีนาคม ๒๕61 และได้กาหนดให้มีการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและ
สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕61 นั้น
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดหนองบัวลาภู จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
วันที่สอบ
วันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕61

เวลา

สอบวิชา

๐๙.๐๐-๑๐.3๐ น. - ข้อเขียน

ตาแหน่ง/
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
จานวน
สถานที่สอบ
เลขประจาตัวสอบ
การสอบ
พนักงานคุมประพฤติ 32 คน ห้องประชุม
- ปากกาสีน้าเงิน
อาคารบู รณาการ หรือสีดา
001-033
กระทรวงยุ ติ ธ รรม - น้ายาลบคาผิด
จังหวัดหนองบัวลาภู

วันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕61

๐๙.๐๐-๑๐.3๐ น. - ข้อเขียน

เจ้าพนักงานธุรการ
001-016

16 คน ห้องประชุม

- ปากกาสีน้าเงิน
อาคารบู รณาการ หรือสีดา
กระทรวงยุ ติ ธ รรม - น้ายาลบคาผิด
จังหวัดหนองบัวลาภู

-๒(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
สานั กงานคุมประพฤติ จังหวัดหนองบัวล าภู จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรั บตาแหน่ ง ภายในวันที่ ๑7 เมษายน ๒๕61 ผู้ ที่ผ่ านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง จะต้องเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ส่วนวัน เวลา
และสถานที่ในการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ ภายในวันที่ ๑7 เมษายน
2561 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู และทาง WWW.PROBATION.GO.TH
(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่ งกายให้ สุ ภาพเรี ยบร้ อยตามประเพณี นิ ยม กล่ าวคื อสุ ภาพสตรี สวมเสื้ อ
กระโปรงหรื อ กางเกง สวมรองเท้ า หุ้ มส้ น สุ ภ าพบุ รุ ษ สวมเสื้ อ กางเกง โดยสอดชายเสื้ อ ไว้ ใ นกางเกง
สวมรองเท้าหุ้ มส้ นและประพฤติตนเป็ นสุ ภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ ายืดหรื อผ้ายีนส์
โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุก ครั้ง
เพื่อใช้แสดงคู่กัน (หากไม่มีบั ตรประจ าตัวประชาชน ให้ ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตร
ประจ าตั วประชาชน (บั ตรเหลื อง)/ใบแทนใบรั บบั ตรประจ าตั วประชาชน (บั ตรชมพู )/ บั ตรประจ าตั ว ที่
ส่ วนราชการ/สถานศึ กษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลั กชั ดเจน และหากไม่ มีบั ตร
ประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใด
บัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยเด็ดขาด
กรณี บั ต รประจ าตั ว สอบหายก่ อ นวั น สอบให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การ ทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรั บตาแหน่ ง นารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป
ไปติ ดต่ อที่ ส านั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดหนองบั วล าภู ที่ อ ยู่ ชั้ น ๑ อาคารบู ร ณาการกระทรวงยุ ติธ รรม
จังหวัดหนองบัว ลาภู ๖๕/๑๕ ถนนอุดร-เลย ตาบลลาภู อาเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวลาภู
โทร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๖ ภายในวันที่ 9 เมษายน ๒๕61 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดหนองบัวลาภูจะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ า รั บ การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง
ต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ห้ า มน าเครื่ อ งสื่ อ สารและอุ ป กรณ์ สื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทุ ก ชนิ ด
เข้าไปในห้องสอบ

-๓(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้ องเชื่ อฟั ง และปฏิ บั ติ ตามค าสั่ งและค าแนะน าของกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบ
ไปเอง นอกจากนั้ น จะต้ อ งใช้ ก ระดาษและวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู
จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณ
ทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์
ซึ่งกาหนดให้จัดหาเองตามข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาทีนับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ
จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(๗) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ
ไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๙) ผู้ เ ข้ าสอบจะต้ องนั่ งสอบตามที่ นั่ ง สอบและห้ อ งสอบที่ ก าหนดให้
ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
(๑๐) เขี ย นชื่ อ ตั ว -ชื่ อ สกุ ล วิ ช าที่ ส อบ ต าแหน่ ง ที่ ส มั ค รสอบและ
เลขประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑๓) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ ใ ช้ ใ นการสอบจะน าออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่ อหมดเวลาและคณะกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ ควบคุ มการสอบ
ให้หยุดทาคาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
ได้อนุญาตแล้ว

-๔(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ
ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ ใ ดไม่ มาภายในก าหนดวั น เวลาและสถานที่ ดั งกล่ า ว
ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม ๒๕61

(นายยุทธพร คุณารักษ์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู ลงวันที่ 30 มีนาคม ๒๕61
*****************
๑. ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๗
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒
๐๑๓
๐๑๔
๐๑๕
๐๑๖
๐๑๗
๐๑๘
๐๑๙
๐๒๐
๐๒๑
๐๒๒
๐๒๓
๐๒๔
๐๒๕

ชื่อตัว
นายจิรวัฒน์
นางสาวเจนจิรา
นางสาวนิตยา
นางรัชนี
ว่าที่ ร.ต. ธนาเกียรติ
นางสาวปิยะดา
นางสาวสุภาวิณี
นายธัญพิสิษฐ์
นางสาวศิลาทิพย์
นางสาวสายสุณีย์
นายกฤษณะ
นายเมกชัย
นางสาวกิตติยา
นางสาวชมพูนุช
นายศุภชาติ
นายวุฒินันท์
นายวรายุ
นางสาวกรกนก
นายอธิป
นางสาวอริญชย์
นายพรพินิต
นายกฤษฎิ์พงศ์
นายพงษ์พัฒน์
ว่าที่ ร.ต. รัฐภูมิ

ชื่อสกุล
เมืองราช
วงศ์มา
จาปาสิงห์
ลาทอง
สินเธาว์
นาเจริญ
พันทิอั้ว
ยลไชย
มุงคุณ
รักษานนท์
หนูท้าว
สุขษาเกษ
ปัญญา
รันเรือง
เดชน้อย
กัลยา
พูดเพราะ
ฮงสี
แก้วคูณเมือง
แก้วคูณเมือง
วณีชธนะเศรษฐ
สมบูรณ์พร้อม
หาญเชิงชัย
บารุงศิลป์

-๒๐๒๖
๐๒๗
๐๒๘
๐๒๙
๐๓๐
๐๓๑
๐๓2
๐๓3

นายศักราช
นายวัฒนา
นางสาววราพร
นางสาวปิยะมาศ
นายพิชาภพ
นายพิพรรธ
นางสาวญาราภรณ์
นางสาวสุวนี
****************************

เพราะภูมิ
ศรีภูธร
เสมอใจ
วงค์วิชา
ศานติบูรณ์
ลบพื้น
พาภักดี
ชนะสงคราม

-๓๒. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจาตัวสอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๗
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒
๐๑๓
๐๑๔
๐๑๕
๐๑๖

ชื่อตัว
นางสาวพันนิกา
นายศุภกิตติ์
นางสาวลัดดาวัลย์
นางสาวอริสรา
นางสาวทัศชนก
นายธนกฤต
นางสาวสุริวัสสา
นางสาวนิอร
นางสาวสุวนีย์
นางสาวอริสา
นายศตวรรษ
นางสาวขนิษฐา
นางสาววันเพ็ญ
นางสาวสุภัทรวดี
นางสาวอรวรรณ
นายพงษ์ศิริ
*************************

ชื่อสกุล
บางศิลา
บรรดิษฐ์ภักดิ์
หอมน้อย
คาเรือง
ชูคันหอม
บุญโต
ศุภวัฒน์กุลศิริ
อุตอามาตย์
บุญมา
แสงธิ
ศรีสะอาด
ชาดา
วังพรม
ถาวงษ์กลาง
นันวิเศษ
ศรีหล่มสัก

