(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
เรื่อง รายชื่อผู#ผ$านการทดสอบความรู# ความสามารถที่ใช#เฉพาะสําหรับตําแหน$ง และผู#มีสิทธิ
เข#ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน$ง(สัมภาษณ) กําหนดวัน เวลาและสถานที่
และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
----------------------------------------------------------สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเข#าทํางานเป8นลูกจ#างชั่วคราว ในตําแหน$งเจ#าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ สาขาหล$มสัก ซึ่งสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ ได#ดําเนินการทดสอบ
ความรู# ความสามารถที่ใช#เฉพาะสําหรับตําแหน$งเสร็จเรียบร#อยแล#ว เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ และ
กําหนดจะประกาศรายชื่อผ$านการทดสอบความรู# ความสามารถที่ใช#เฉพาะสําหรับตําแหน$ง ซึ่งเป8นผู#มีสิทธิเข#า
รับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน$ง(สัมภาษณ) ตลอดจนกําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน$ง(สัมภาษณ) ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น
สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผ$ า นการทดสอบความรู#
ความสามารถที่ ใช# เฉพาะสํ าหรั บตํ าแหน$ง และผู#มีสิ ทธิ เข# า รับ การทดสอบภาคความเหมาะสมกั บตํ า แหน$ ง
(สัมภาษณ) พร#อมกําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน$ง(สัมภาษณ) ดังนี้
(๑) รายชื่อผู#ผ$านการทดสอบความรู# ความสามารถที่ใช#เฉพาะสําหรับตําแหน$ง และผู#มีสิทธิเข#ารับ
การทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน$ง(สัมภาษณ) ปรากฎตามเอกสารแนบท#ายประกาศนี้
(๒) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน$ง (สัมภาษณ)
วันที่สอบ
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

เวลา
สอบวิชา
๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา - สัมภาษณ

สถานที่สอบ
ห#องประชุม ชั้น ๒
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ

(๓) ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน$ง(สัมภาษณ)
ให#ผู#มีสิทธิเข#ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน$ง(สัมภาษณ) ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
๑. แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง
สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติ
ตนเป*นสุภาพชน (หามผูเขาสอบสวมเสื้อผาที่เป*นผายืดหรือผายีนส/โดยเด็ดขาด หากผูใดแตงกายตามลักษณะ
ไมสุภาพ อาจไมอนุญาตใหเขาสอบ)
๒. เป*นหนาที่ของผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงที่
จะตองทราบวน เวลา และสถานที่สอบและหองสอบ และต#องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กําหนด
โดยเคร$งครัด
/๓. ต#องนําบัตร ...

- ๒ ๓. ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใชแสดง คูกัน
(หากไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหใชระจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจําตัวประชาชน(บัต ร
เหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรชมพู)/ บัตรประจําตัวประจําตัวที่สวนราชการ/สถานศึกษา
ออกให ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไมมีบัตรประจําตัวสอบ ใหใชใบอนุญาต
ของกองกลางคณะกรรมการประจํ ากองกลางในการสอบแทน) ทั้ งนี้ห ากไมมีบั ตรใดบั ต รหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรือเจาหนาควบคุมการสอบจะไมอนุญาตใหเขารับการทดสอบความรู ความสามารถเฉพาะตําแหนง
โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจําตัวสอบหายกอนวันสอบ ใหผูเขารับการทดสอบความรู ความสามารถเฉพาะตําแหนง
นํ า รู ป ถายครั้ งเดี ย วกั น กั บ ที่ ใชในการสมั ครสอบ จํ า นวน ๑ รู ป ไปติ ด ตอที่ สํ า นั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ด
เพชรบูรณ/ ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ กอนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เพชรบูรณ/ จะไดดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใชในการสอบตอไป
๔. การเข#ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน$ง(สัมภาษณ) ต#องปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ห#ามนําเครื่องสื่อสารและอุปกรณสื่อสารสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเข#าไปในห#อง
สอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก$อนเริ่มเวลาสอบไม$น#อยกว$า ๓๐ นาที แต$จะเข#าห#องสอบได#
ก็ต$อเมื่อได#รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ#าหน#าที่ควบคุมการสอบแล#ว
๔.๓ ต# อ งเชื่ อ ฟI ง และปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง และคํ า แนะนํ า ของกรรมการ หรื อ เจ# า หน# า ที่
ควบคุมการสอบโดยเคร$งครัด
๔.๔ ต#องเข#าสอบกับกรรมการตามที่เจ#าหน#าที่ดําเนินการสอบกําหนดให#เท$านั้น
๔.๕ ผู#เ ข# าสอบที่ ไปถึ งห# องสอบหลังจากเวลาที่ กํา หนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล# ว
๓๐ นาที จะไม$ได#รับอนุญาตให#เข#าสอบ
๔.๖ ผู#เข#ารับการประเมินสมรรถนะจะต#องเข#าสอบตามตามตําแหน$งที่สมัคร และตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในตารางสอบ ที่เข#าสอบผิดตําแหน$ง ผิดวัน เวลาที่กําหนดจะถูกปรับให#ตกและ
ไม$มีสิทธิเข#าสอบในตําแหน$งที่สมัครสอบ
๔.๗ เมื่ออยู$ในห#องสอบขณะสอบไม$พูดหรือติดต$อกบผู#เข#าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม$ออกจากห#องสอบเว#นแต$จะได#รับอนุญาตและอยู$ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ#าหน#าที่ควบคุม
การสอบ
๔.๘ เมื่อสอบเสร็จแล#ว ต#องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห#ามติดต$อกับผู#ที่ยังไม$ได#เข#า
สอบ และต#องไม$กระทําการใดๆ อันเป8นการรบกวนผู#ที่ยังสอบอยู$
๔.๙ ผู#ใดไม$ปฎิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาสั่ง
งดการให#คะแนนก็ได#
๔.๑๐ ผู#ใดไม$มาภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล$าว ถือว$าสละสิทธิ์และไม$มีสิทธิ
เข#ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน$ง สัมภาษณ) ครั้งนี้
/๕. สํานักงาน ...

-๓–
๕. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู#ผ$านการคัดเลือกใน
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ/ และทาง www.probation.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชิด ปาคํามา
(นายชิด ปาคํามา)
ผู#อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข#าทํางานเป8นลูกจ#างชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบท#าย ๑
บัญชีรายชื่อผู#ผ$านการทดสอบความรู# ความสามารถทีใช#เฉพาะตําแหน$งสําหรับ
ในการคัดเลือกบุคคลเข#าทํางานเป8นลูกจ#างชั่วคราว
สังกัด สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ
แนบท#ายประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
--------------------------------------เลขประจําตัวสอบ
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