ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กาหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ตามที่ได้มีประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่ อ ง รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ต าแหน่ ง พนั ก งานคุ ม ประพฤติ
เพื่อปฏิบัติร าชการที่ส านั กงานคุมประพฤติจังหวัด หนองบัว ลาภู ระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และได้กาหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้ ง ที่ ๑ พร้ อ มก าหนดวั น เวลา สถานที่ ส อบข้ อ เขี ย น และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบข้ อ เขี ย น
ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดหนองบัวลาภู จึงขอประกาศรายชื่ อผู้มีสิ ทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ นี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
วันที่สอบ

เวลา

สอบวิชา

วันจันทร์ ที่ ๒๘ ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. - สอบข้อเขียน
มีนาคม ๒๕๕๙

ตาแหน่ง
/เลขประจาตัวสอบ
พนักงานคุมประพฤติ
๐๐๑-๐๗๒

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ
๗๒ คน ห้องประชุม
ปากกา
อาคารบูรณาการ สีน้าเงินหรือ
กระทรวงยุติธรรม สีดา และ
จังหวัดหนองบัวลาภู น้ายาลบคาผิด

จานวน

สถานที่สอบ

-๒ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ส านั ก งานคุม ประพฤติ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู จะประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ า นการประเมิ น
สมรรถนะครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ จะต้อง
เข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ส่วนวัน เวลา และสถานที่การประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒
จะแจ้ งให้ ท ราบ ภายในวั น ที่ ๓๐ มี น าคม ๒๕๕๙ ณ สานักงานคุมประพฤติ จั งหวัดหนองบั วล าภู
และทาง www.probation.go.th
ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้
แสดงคู่กัน (สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้ คือ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลข
ประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตร
ประจาตัวประชาชน) ใบชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน , บัตรประจาตัวประชาชน
ที่ ห มดอายุ หรื อ บั ต รประจ าตั ว ที่ ส่ ว นราชการ หรื อ สถานศึ ก ษาออกให้ ที่ มี รู ป ถ่ า ย ลายเซ็ น ชื่ อ และ
เลขประจาตัวประชาชน) สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัวสอบได้คือ ใบอนุญาตของกองกลาง หากไม่มีบัตรใด
บัต รหนึ่งในการสอบวิชาใด กรรมการหรื อเจ้า หน้า ที่คุ มสอบจะไม่อ นุญาตให้เ ข้า รั บการประเมิ น
สมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนารูปถ่ายครั้งเดียวกันกับ
ที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไป ติด ต่อ ที ่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู
เลขที่ ๖๕/๑๕ หมู่ที่ ๒ ตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู จะได้ดาเนินการออกใบแทน
บัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการเข้าสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องจั ดหาเครื่องเขียน หรือวัส ดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษ และวัสดุอุปกรณ์ที่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู จัดไว้ให้
โดยเฉพาะ

-๓๔.๕ ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด หรือ
วัสดุอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการสรรหาฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์
ซึ่งกาหนดให้จัดหาเองในข้อ ๔.๔
๔.๖ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออก
จากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๔.๗ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว
๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๘ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัครและตามวัน
เวลาที่กาหนดในตารางสอบ
๔.๙ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบ
ผิดที่ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
๔.๑๐ เขียนชื่อ-นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัว
สอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
๔.๑๑ เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบขณะสอบไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
๔.๑๒ ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
๔.๑๓ ถ้ า สอบเสร็ จ ก่ อ นเวลาและส่ ง ค าตอบนั้ น แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
๔.๑๔ แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๕ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทา
คาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
ได้อนุญาตแล้ว
๔.๑๖ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ย วกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใด
ทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๔.๑๘ ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และ
ไม่มสี ิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายยยุทธพร คุณารักษ์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประพฤติ

เอกสารแนบท้าย ๑
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ

นามสกุล

๐๐๑

นายชัชวาล

สุขบัว

๐๐๒

นางสาวอัญชลี

มะรัตน์

๐๐๓

นางสาวภัทรพร

เรืองบุตร

๐๐๔

นางสาวตวงพร

จงโปร่งกลาง

๐๐๕

นางสาวณฐวร

ศักดิธัชชัย

๐๐๖

นางสาวขวัญนิพา

บุญขันธ์

๐๐๗

นางสาวศรินยา

เจริญยิ่ง

๐๐๘

นางสาวกนกวรรณ

สุนารักษ์

๐๐๙

นางสาวสุชาฎา

สุขสวัสดิ์

๐๑๐

นายวิษณุ

เดชะ

๐๑๑

นางสาววิลัยวรรณ

นามจาปี

๐๑๒

นางสาวพันธุ์ทิพย์

อุดมพันธ์

๐๑๓

นางสาวจริยาพร

สุรชิต

๐๑๔

นางสาวภาวินี

วงษ์ทอน

๐๑๕

นางสาวยุวธิดา

พันตู้

๐๑๖

นางสาววรรณิกา

มหาโพธิ์

๐๑๗

นางสาวฉัตรสุดา

เสียงล้า

๐๑๘

นางสาวกนกวรรณ

เศรษฐานันท์

๐๑๙

นางสาวพัชรา

อาจแก้ว

๐๒๐

นางสาวอริสา

ทองนาม

-๒เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ

นามสกุล

๐๒๑

นางสาวจิรัจฌา

คัชมาตย์

๐๒๒

นางสาวพรพรรณ

คาสิงห์วงษ์

๐๒๓

นางสาวรฐิภรณ์

ภูมิโสม

๐๒๔

นางสาวปรียาภรณ์

พันลาภักดิ์

๐๒๕

นางสาวปัทมาภรณ์

สุขี

๐๒๖

นางสาวกวินธิดา

สุวรรณพรหม

๐๒๗

นายอธิภัทร

เจริญถิ่น

๐๒๘

นางสาวสุจิตรา

เงินขาว

๐๒๙

นางสาวลิลินดา

พาภักดี

๐๓๐

นางสาวศศิธร

ปลัดศรีช่วย

๐๓๑

นางสาวสุพัฒตา

สอนแสวง

๐๓๒

นายโกวิทย์

มุขะเสน

๐๓๓

นางสาวศิรประภา

นาคธน

๐๓๔

นางสาวพัชรากร

ศิริมโนชล

๐๓๕

นางสาวปทิตตา

หมื่นนุปิง

๐๓๖

นางสาวนิษฐา

สีทอนสุด

๐๓๗

นายสุรเชษฐ์

บุญประคม

๐๓๘

นางสาวศิริมาศ

แสงขุรัง

๐๓๙

นางสาวพรชนก

ทีหลวง

๐๔๐

นายวงศกร

วรสวัสดิ์

๐๔๑

นางสาวพรนภา

พรมจักร์

๐๔๒

นายองอาจ

โสกัณทัต

๐๔๓

นายศักดิ์ชัย

คงแสนคา

๐๔๔

นางสาวกิติยา

สุขรมย์

๐๔๕

นางสาวกุสุมา

มาลาหอม

๐๔๖

นางสาวกัญญาพัชร์

วิชัยพล

-๓เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ

นามสกุล

๐๔๗

นางสาวภคบงกช

ป้องพาล

๐๔๘

นางสาวณัฐพร

รัตโน

๐๔๙

นางสาวปิ่นอนงค์

รัฐพิมาย

๐๕๐

นางสาวณัฐฐาพร

จิตรดี

๐๕๑

นายมานพ

แดงพวง

๐๕๒

ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราภรณ์

ไชยลังการ

๐๕๓

นายบัณฑิต

ประวันไวย์

๐๕๔

นางจิลดา

ธุระกิจ

๐๕๕

นายชยชนม์

เปรมานนท์

๐๕๖

นายอภิรัตน์

มีชัย

๐๕๗

นางสาวสมฤดี

ปาลา

๐๕๘

นางสาวเสาวลักษณ์

ตระแก้วจิตร

๐๕๙

นายธนากร

ชละธาร

๐๖๐

นางสาวฐิติรัตน์

นุ่นกลาง

๐๖๑

นายฉัตรชัย

แก้วยาศรี

๐๖๒

นางสาวอรนุช

สมประสงค์

๐๖๓

นายวุฒิพงษ์

เนตรภักดี

๐๖๔

นางสาวศุภาวรรณ

พันธ์พินิจ

๐๖๕

นางสาวธนพร

จุลศรี

๐๖๖

นายพลธนา

สินพล

๐๖๗

นางสาวศิริพร

ประทุมทอง

๐๖๘

นางสาววรลักษณ์

สลิดกุล

๐๖๙

นางสาวจุฬารัตน์

บุตรพุฒ

๐๗๐

นางสาววัชราภรณ์

พรมพลเมือง

๐๗๑

นายสรกฤช

ชีพคุณวงค์

๐๗๒

นายสุภาพ

แก้วพิลา

