(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับ
การทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
------------------------------ตามที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ได้มีประกาศลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง รับสมัคร
บุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ในต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การ ปฏิ บั ติ ร าชการที่ ส านั ก งาน
คุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ และตาแหน่งพนักงานควบคุม เพื่อปฏิบัติราชการที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
สาขาภูเขียว ซึ่งสานั กงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ได้ดาเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 และกาหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจนกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2559 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) พร้อมกาหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนี้
1. รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งและผู้มีสิทธิเข้า
รับการทดสอบภาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1,2
2. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
วันที่สอบ
วันพุธที่ 30
มีนาคม
2559
วันพฤหัสบดี
ที่ 31
มีนาคม
2559

เวลา

ตาแหน่ง/
เลขประจาตัวสอบ

จานวน สถานที่สอบ

08.30 นาฬิ ก า เจ้าหน้าที่ธุรการ
เป็นต้นไป

14 คน สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชัยภูมิ

08.30 นาฬิ ก า พนักงานควบคุม
เป็นต้นไป

15 คน สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุ

3. ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1. แต่งกายด้วยชุดที่สุภาพเรียบร้อย
2. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ที่ต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ และต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กาหนด โดย
เคร่งครัด
/3. ต้องนา...

-23. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้
แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจาตัว
ประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับ บัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู) /บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/
สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ชัดเจน และหากไม่มี บัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้
ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มี บัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบภาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) นารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน 1 รูป ไปติดต่อที่สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ชัยภูมิ จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
4. การเข้ารับการทดสอบภาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(2) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(3) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
(4) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดเท่านั้น
(5) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30นาที
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(6) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนดใน
ตารางสอบ
(7) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือ บุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้ นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(8) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้ เข้าสอบ
และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(9) ผู้ใดไม่ป ฏิบั ติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาสั่ ง
งดการให้คะแนนก็ได้
(10) ผู้ ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่ าว ถือว่าสละสิ ทธิ์และไม่มีสิ ทธิ
เข้ารับการทดสอบภาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งนี้
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกภายใน
วั น ที่ 4 เ ม ษ า ย น 2 5 5 9 ณ ส า นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ ห รื อ เ ว็ บ ไ ซ ด์
http://www.probation.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559
ลงชื่อ

มณีรัตน์ บุญฤทธิ์
(นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบ 1
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
**********************************
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เลขประจาตัวสอบ
1002
1003
1006
1007
1009
1010
1011
1013
1015
1016
1017
1018
1020
1023

ชื่อตัว
นางสาวนฤเนตร
นางสาวจรินทร์ทิพย์
นายมนัส
นางสาวรักษ์มณี
นางสาวณัฎฐ์ภัทร์
นางสาวชภาภัทร
นางสาวธมลวรรณ
นางสาวพิศติยา
นางสาวชนกนาฎ
นางอัญชลี
นางสาวเพ็ญประภา
นางสาวอภิรดี
นางสาวธิดาพร
นางสาวสายฝน

นามสกุล
นิยมชัย
เจโคกกรวด
ศรีสุบัว
บารุงสุข
เขียนเขว้า
นันทสิทธยากร
วิชัยภาพ
พันธ์รักษา
สวัสดี
สาไพรวัลย์
มณีนิล
ศรีโฉม
อินทโชติ
ประทุมมา

เอกสารแนบ 2
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
**********************************
ตาแหน่ง พนักงานควบคุม
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อตัว
นามสกุล
2001
นายยุทธนา
วงษ์บาหลาบ
2002
นายพัฒนพงษ์
บุญเพ็ง
2003
นายภัทรชัย
อินทร์วิเชียร
2004
นายสุพัฒน์ชัย
สุจริต
2006
นายสะอาด
คุ้มไข่น้า
2007
นายจิระเดช
พิมาลัย
2008
นายธนากร
มูลแก่น
2009
นายพรชัย
สิริวัฒนากุล
2010
นายจีรศักดิ์
รอดแก้ว
2011
นายสุริยา
หาชัยภูมิ
2012
นายยุทธศักดิ์
มิตรมาตร
2014
นายชัยวัฒน์
จีบจอหอ
2015
นายสันติ
คาพรม
2017
นายธวัชชัย
กุลแก้ว
2019
นายพิชิต
ประพันธุ์ศรี

