(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มี
สิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) กาหนดวัน เวลาและ
สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
......................................

ตามที่สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสระแก้ว ได้มีประกาศลงวันที่ 26 มกราคม
2559 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นพนักงานราชการเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัด
สานั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดสระแก้ ว ซึ่งส านั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดสระแก้ ว ได้ ด าเนิ นการ
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง เสร็ จ เรี ยบร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2559 และกาหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ตลอดจนกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
สานั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดสระแก้ ว จึ งขอประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่า นการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (ตามเอกสารแนบท้าย)
ตาแหน่ง/
วันที่สอบ
เวลา
จานวน สถานที่สอบ
หมายเหตุ
เลขประจาตัวสอบ
วันที่ 25 09.00 - 12.00 น. พนักงานคุมประพฤติ 10 คน ห้องประชุม
กุมภาพันธ์
สานักงาน
2559
คุมประพฤติ
จังหวัดสระแก้ว

-๒๓. ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์ ) ปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่ ง กายให้ สุ ภาพเรี ยบร้ อยตามประเพณี นิ ย ม กล่ า วคื อ สุ ภ าพสตรี สวมเสื้ อ
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ า
ยีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็ นหน้ าที่ ของผู้ มี สิ ทธิ เข้ ารั บการทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง
(สัมภาษณ์) ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ และต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่
คณะกรรมการฯ กาหนดโดยเคร่งครัด
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง
เพื่อใช้แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรอง
บัตรประจาตั วประชาชน (บัตรเหลื อง)/ใบแทนใบรั บบัตรประจาตั วประชาชน (บัตรชมพู )/บั ตร
ประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน
และหากไม่มี บัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบ
แทน) ทั้งนี้หากไม่มี บั ตรใดบั ตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้ าหน้ าที่ ควบคุมการสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยเด็ดขาด
๔. การเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์ ) ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไป
ในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อเริ่ มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้ องเชื่ อฟั ง และปฏิ บั ติ ตามค าสั่ งและค าแนะน าของกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดเท่านั้น
(๕) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไป
แล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๗) เมื่ ออยู่ ในห้ องสอบ ขณะสอบต้ องไม่ พู ดหรื อติ ดต่ อกั บผู้ เข้ าสอบอื่ น
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้ รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

-3(๘) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ
ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๙) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๐) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
และไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งนี้
๕. สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสระแก้ว จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี ผู้ผ่าน
การคั ดเลื อกในวั นที่ 29 กุ มภาพันธ์ 2559 ณ ส านั กงานคุ มประพฤติ จังหวั ดสระแก้ว หรือ
ทางเว็ปไซร์ www.probation.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
(ลงชื่อ) เบญญาภา ทองสัมฤทธิ์
(นางสาวเบญญาภา ทองสัมฤทธิ)์
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบท้าย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการ
คัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นพนักงานราชการ สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
*****************
๑. ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ
๐1
๐3
04
10
12
13
18
19
33
35

ชื่อตัว
นายวัชระ
นายนิพนธ์
นายสันติ
นางสาวสุกัลยา
นายพิชยะ
นางสาวอนิษา
นางสาวอุษา
นางสาวพรสวรรค์
นางสาวอาภา
นายอมรเทพ

ชื่อสกุล
สังอรดี
ทองเพ็ชร
ทรัพย์โสม
ศรีไสยเพชร
ศรีแก้ว
คาฤาชา
กองจันดา
ไชยสอน
หมอกผา
อุราภิรมย์

.............................................................

