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

ตามทีส่ านักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู ได้มีประกาศลงวันที่ ๔ มกราคม
๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัด
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ขึ้ น ในระหว่ า งวั น ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และได้กาหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ความรู้ ค วามสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง พร้ อ มก าหนดวั น เวลาและสถานที่ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดหนองบัวลาภู จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่
ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
วันที่สอบ
วันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์
๒๕๕๙
วันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์
๒๕๕๙

ตาแหน่ง/
จานวน
เลขประจาตัวสอบ
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. - ข้อเขียน พนักงานคุมประพฤติ ๓๒ คน
๐๐๑-๐๓๒

สานักงาน
คุ มประพฤติ จั งหวั ด
หนองบัวลาภู

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. - ข้อเขียน เจ้าพนักงานธุรการ
๐๐๑-๐๑๗

สานักงาน
คุ มประพฤติ จั งหวั ด
หนองบัวลาภู

เวลา

สอบวิชา

๑๗ คน

สถานที่สอบ

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอบ
- ปากกาสีน้า
เงินหรือสีดา
- น้ายาลบคาผิด
- ปากกาสีน้า
เงินหรือสีดา
- น้ายาลบคาผิด

-๒(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดหนองบัวลาภู จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้ที่ผ่านการ
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง จะต้องเข้ารับการทดสอบความเหมาะสม
กับตาแหน่ง ส่วนวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง จะแจ้งให้ทราบ
ภายในวันที่ ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดหนองบัวลาภู
และทาง WWW.PROBATION.GO.TH
(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้า
ยีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบ
ทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/
ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/
บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน
และหากไม่มีบั ตรประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบ
แทน) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่
อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยเด็ดขาด
กรณีบั ตรประจ าตั วสอบหายก่ อนวั น สอบให้ ผู้ เข้ ารั บการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง น ารู ป ถ่ า ยในครั้ ง เดี ย วกั นกั บ ที่ ใช้ ใ นการสมั ค รสอบ
จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู ที่อยู่ ชั้น ๑ อาคารบูรณาการ
กระทรวงยุ ติ ธ รรม จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ๖๕/๑๕ ถนนอุ ด ร-เลย ต าบลล าภู อ าเภอเมื อ ง
หนองบั ว ลาภู จั ง หวั ด หนองบั ว ลาภู โทร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๖, ๐ ๔๒๓๑ ๒๓๓๔-๕ ภายในวั นที่
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติ จังหวัดหนองบัวลาภู
จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
เข้าไปในห้องสอบ

-๓(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขี ยนหรือวั สดุอุปกรณ์ ซึ่ งประกาศไว้ใน
ตารางสอบไปเอง นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติ จังหวัด
หนองบัวลาภู จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ ามน าต ารา หนั งสื อ บั นทึ กข้ อความ อุ ปกรณ์ ที่ ใช้ ในการ
คานวณทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ
เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซงึ่ กาหนดให้จัดหาเองตามข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาที นั บ ตั้ ง แต่ เ วลาที่ ก าหนดเริ่ ม สอบใน
ตารางสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าทีค่ ุมสอบ
(๗) ผู้ เข้ าสอบที่ ไปถึ งห้ องสอบหลั งจากเวลาที่ ก าหนดเริ่ มสอบใน
ตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน
เวลาและสถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับ
ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้
ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
(๑๐) เขี ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่ สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและ
เลขประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑๓) เมื่ อสอบเสร็ จก่ อนเวลาและส่ งค าตอบนั้ นแล้ ว ต้ องได้ รั บ
อนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
ให้หยุดทาคาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว

-๔(๑๖) เมื่ อ สอบเสร็ จ ต้ อ งออกไปจากสถานที่ ส อบโดยพลั น
ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใด
ทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง และคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่า
สละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

(นายยุทธพร คุณารักษ์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู

เอกสารแนบท้าย

บัญชีรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
*****************
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
นายศุภชาติ
นางสาวจริยาพร
นางสาวกมลพร
นางสาวศรัญญา
นายสฤษฏพงศ์
นางสาวภคบงกช
นางสาวมณัญญา
นางสาวสุรางค์ทิพย์
นางสาวสุนิสา
นางสาวกัญญาพัชร์
นายธนากร
นางสาวยุวธิดา
นายสุทัศน์
นางสาวสุภาดา
นางสาวหนึ่งฤทัย
นายพันธ์ศักดิ์
นางสาวสุจิตรา
นางสาวสุพัฒตา
นางสาวอรนุช
นางสาวณลิตา
นางสาวกวินธิดา
นางสาวกุสุมา
นางสาวอริสา
นางสาวปิ่นอนงค์
นางสาววิภา

ชื่อสกุล
เดชน้อย
สุรชิต
โนนทลี
สามารถ
จันทิหล้า
ป้องพาล
นันทะวงศ์
พรหมสิทธิ์
สีทอนสุด
วิชัยพล
ชละธาร
พันตู้
รุณลาศรี
คงกล้า
มังคละแสน
พรหมราช
เงินขาว
สอนแสวง
มูลมา
นาคา
สุวรรณพรหม
มาลาหอม
ทองนาม
รัฐพิมาย
หมื่นชนะสงคราม

-๒๐๒๖
๐๒๗
๐๒๘
๐๒๙
๐๓๐
๐๓๑
๐๓๒

นางสาวอัยดา
นายวงศกร
นางสาวศศิธร
นางสาวอารีรัตน์
นางสาววิลัยวรรณ
นางสาวศิรประภา
นางสาวสุชาฎา
****************************

ภาโนมัย
วรสวัสดิ์
ปลัดศรีช่วย
ชินศรี
นามจาปี
นาคธน
สุขสวัสดิ์

-๓๒. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจาตัวสอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๗
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒
๐๑๓
๐๑๔
๐๑๕
๐๑๖
๐๑๗

ชื่อตัว
นางสาวศิริรัตน์
นางสาวสุดใจ
นางสาวไอลดา
นางสาวกิตตินา
นายธีระชัย
นางสาวกันยารัตน์
ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยนุช
นางสาวพรลภัส
นางสาวกรุณา
นางสาวพรพิมล
นางสาวจีรกานต์
นางสาวประภัสสร
นางสาววนิดา
นายสถาปนิก
นางสาวจรรยาวิลาศ
นางสาววิจิตรา
นางสาวพรทิพย์
*************************

ชื่อสกุล
สุพันท้าว
บัวระภา
ศรีดาเดช
ชนะโยธา
นามวงศ์
พรหมมา
พารีรักษ์
ชินศรีวงศ์กูล
ดวงมาลา
พาภักดี
อ่อนเหลา
สาริยา
โพธิ์ศาลาแสง
หาระคุณโน
พลวงษา
แสนนา
สุราช

