(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................
ตามที่ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสิ งห์บุรี ได้มีประกาศลงวันที่ 14 มีนาคม 2561
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสิงห์บุรีขึ้นในระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561 และได้กาหนดให้มี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง พร้ อ มก าหนดวั น เวลาและสถานที่ ใ นการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้
(1) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(2) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา ตาแหน่ง/เลขประจาตัว จานวน สถานที่สอบ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
สอบ
การสอบ
วันที่
09.30 – 11.30 น. - ข้อเขียน
26 เมษายน
2561

เจ้าพนักงานธุรการ
01 – 05, 07 - 011
013 – 014,
016 – 019,
022,024– 025
027 - 038

31 คน ส า นั ก ง า น - - ปากกาสีน้าเงิน
คุมประพฤติ
หรือสีดา
จังหวัดสิงห์บุรี - น้ายาลบคาผิด

(3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภายในวันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้ที่ผ่านการทดสอบคว ามรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง จะต้องเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ส่วนวัน
เวลาและสถานที่ในการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 27 เมษายน 2561
ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี และทาง WWW.PROBATION.GO.TH
(4) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งให้
ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
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-21. แต่งกายให้ สุภ าพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่ าวคือ สุภ าพสตรีส วมเสื้ อ
กระโปรงหรื อ กางเกง สวมรองเท้าหุ้ ม ส้ น สุ ภ าพบุรุ ษสวมเสื้ อ กางเกง โดยสอดชายเสื้ อ ไว้ในกางเกง
สวมรองเท้าหุ้ มส้ น และประพฤติต นเป็ น สุ ภ าพชน (ห้ า มผู้ เ ข้ า สอบสวมเสื้ อผ้ า ที่เ ป็น ผ้า ยืดหรื อ ผ้า ยีน ส์
โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
2. เป็ น หน้ าที่ของผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
3. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง
เพื่อใช้แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตร
ประจาตัวประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วน
ราชการ/สถานศึ กษาออกให้ ซึ่ งปรากฏเลขประจ าตั ว ประชาชน 13 หลั กชั ดเจน และหากไม่มี บัต ร
ประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใด
บัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ ง น ารู ป ถ่ ายในครั้ ง เดี ยวกันกั บที่ ใช้ ในการสมั ครสอบ จานวน 1 รู ป ไปติด ต่อ ที่
ส านั กงานคุม ประพฤติ จั ง หวั ดสิ งห์ บุ รี ภายในวั นที่ 26 เมษายน 2561 ก่อ นเวลา 8.30 นาฬิก า
เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบ
ต่อไป
4. การเข้ า รั บ การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็ กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปใน
ห้องสอบ
(2) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(3) ต้ อ งเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง และค าแนะน าของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(4) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัส ดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบ
ไปเอง นอกจากนั้ น จะต้อ งใช้ ก ระดาษและวั ส ดุ อุ ปกรณ์ ที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวัด สิ ง ห์ บุ รีจั ด ไว้ ใ ห้
โดยเฉพาะ
(5) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด
หรื อวัส ดุอุป กรณ์อื่น ใดนอกเหนื อจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้ องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์
ซึ่งกาหนดให้จัดหาเองตามข้อ (4)
(6) ภายในเวลา 45 นาทีนั บ ตั้ง แต่เ วลาที่ กาหนดเริ่ ม สอบในตารางสอบ
จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(7) ผู้ เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลั งจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ
ไปแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
/(8)...

-3(8) ผู้ เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่ส มัคร และตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มี
สิทธิเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(9) ผู้ เข้าสอบจะต้อ งนั่งสอบตามที่ นั่งสอบและห้ องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ ใ ด
นั่งสอบผิ ดที่ในการสอบ จะไม่ได้รับ คะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
(10) เขี ย นชื่ อ ตั ว – ชื่ อ สกุ ล วิ ช าที่ ส อบ ต าแหน่ ง ที่ ส มั ค รสอบและ
เลขประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(11) เมื่อ อยู่ใ นห้ องสอบ ขณะสอบไม่ พูดหรือ ติด ต่อ กับ ผู้ เข้ าสอบอื่น หรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(12) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(13) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(14) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(15) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุด
ทาคาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้
อนุญาตแล้ว
(16) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่
ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(17) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(18) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
และไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2561
(ลงชื่อ) นพพร บ่ายแสง
(นายนพพร บ่ายแสง)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี

สำเนำถูกต้ อง
วิภำวรรณ แก้ วพรม
(นำงสำววิภำวรรณ แก้ วพรม)
เจ้ ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

นงลักษณ์ คัด/ทำน

เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการคัดเลือก
บุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ 18 เมษายน 2561

1. ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อตัว
ชื่อสกุล
001
นางเกศวลี
สมประสงค์
002
นางสาวพัชรินทร์
ใยประดิษฐ์
003
นางสาววรัญญา
สุ่มอิ่ม
004
นางสาวทิพวรรณ
จันอินทร์
005
นางโสภา
รุ่งสุรีย์
007
นางสาวเยาวลักษณ์
มันทากาศ
008
นางสาวสุวรรณภรณ์ พูลสวัสดิ์
009
นางสาวสุภาภรณ์
บัวงาม
010
นางสาวสุนิสา
โภควัฒน์
011
นางสาวณัฏฐนันท์
พิทักษ์ประชา
013
นางสาวศศิพรรณ
เดือนฉาย
014
นางสาวสุมิตรตา
ผดุงสาร
016
นางสาวสุดาพร
พวกอิ่ม
017
นางสาวธนาศร
ชูสิทธิ์
018
นางสาววราภรณ์
บุญมี
019
นางสาวนันทินี
อินทสุชาติ
022
นางสาวชนิดา
ฟักวงษ์
024
นางสาวศุภรัตน์
แท่งทอง
025
นางสาวสุฑารัตน์
ฉิมน้อย
027
นางสาวภัทราภรณ์
เหลือสิงห์กุล
028
นางสาวอัจฉรา
พันธุตะ
029
นางสาวศิริพร
ประภารัตน์
030
นางสาวปนัดดา
วงษ์รส
031
นางสาวกมลชนก
สุภาพันธ์
032
นางสาวพรปิยะ
โชติวรรณ
033
นางสาวศินีนาฏ
พงษ์ธัญการณ์
034
นางสาวจิตรดารา
สุขประเสริฐ
035
นางสาวสิริจรรยา
แสนสีมมา
036
นางสาวณัฐณิชา
เกิดสุขทรัพย์
037
นางสาวพัชรี
คุ้มเกรง
038
นางสาวอนงค์นารถ
พงษ์ธัญการณ์

