( สำเนำ )
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................
ตามที่สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีประกาศลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และได้กาหนดให้มีการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) ก าหนดวั น เวลา และสถานที่ ใ นการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
วันที่สอบ

เวลา

สอบวิชา

๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

- ปรนัย

ตาแหน่ง/
จานวน สถานที่สอบ
เลขประจาตัวสอบ
พนักงานคุมประพฤติ ๕๔ คน สานักงาน
๐๑ – ๕๔
คุมประพฤติ
จังหวัด
เพชรบูรณ์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สอบ
- ปากกาสีน้าเงิน/
ดินสอดา
- น้ายาลบคาผิด

/(๓) ประกาศรายชื่อ...

-๒(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ภายในวั นที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ผู้ ที่ ผ่ านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง จะต้องเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ส่วนวัน เวลาและ
สถานที่ ใ นการทดสอบความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง จะแจ้ งให้ ท ราบภายในวั น ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙
ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือทาง WWW.PROBATION.GO.TH
(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกงชุดสูตร สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกาย
ตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็ นหน้าที่ของผู้ มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้
แสดงคู่ กัน (หากไม่ มีบั ตรประจ าตั วประชาชน ให้ ใช้ บัตรประจ าตั วเจ้าหน้าที่ของรั ฐ/ใบรับรองบัตรประจ าตั ว
ประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษา
ออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของ
คณะกรรมการประจ ากองกลางในการสอบแทน) ทั้ งนี้ หากไม่ มี บั ตรใดบัตรหนึ่ งในการสอบ กรรมการหรื อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งนารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่สานักงาน
คุ มประพฤติ จั งหวั ดเพชรบู รณ์ ภายในวั นที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ก่ อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิ กา เพื่ อส านั ก งาน
คุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ า รั บ การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
/(๓) ต้องเชื่อฟัง...

-๓(๓) ต้ อ งเชื่ อฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งและค าแนะน าของกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบ
ไปเอง นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด
หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้
จัดหาเองตามข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาที นั บ ตั้ ง แต่ เ วลาที่ ก าหนดเริ่ ม สอบในตารางสอบ
จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(๗) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว
๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่
ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการใน
ตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบ
ผิดที่ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑๐) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัว
สอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบ ขณะสอบไม่ พู ดหรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้ องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑๓) เมื่ อสอบเสร็ จก่ อนเวลาและส่ งค าตอบนั้ นแล้ ว ต้ องได้ รั บอนุ ญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทา
คาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
/(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม...

-๔(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารั บการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และ
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์และ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
(ลงชื่อ) ไพโรจน์ พุทธิศิษฎ์
(นายไพโรจน์ พุทธิศิษฎ์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติเพชรบูรณ์

เอกสารแนบท้าย ๑
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการ
คัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด สานักงานคุมประพฤติสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

*****************
ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ

ชื่อตัว – ชื่อสกุล
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๐๕
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๐๙
๑๐
๑๑
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๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นางสาวพัทธนันท์ ยุทธรักษ์
นางสาวขนิษฐา กองเผือก
นายสรายุ กองมล
นางสาวพรวิภา แก้วดวงใน
นางสาวจุฑามาศ แก้วโยน
นายพงษเพชร เชื้อบุญมี
นายอาคม ดีหนู
นางมีนา สุภชัยปัญญา
นางสาวสมลักษณ์ จะสุพงษ์
นายฉัตรติพล ดวงสิมมา
นายณัฐวุฒิ ทองนุ่ม
นางสาวปริศนา บุญจีน
นายจตุภัทร ยังคลัง
นายฉัตรเกล้า เงินเมย
นางสาวปริมประภา นนท์ดารา
นางสาวปรารถนา จินดาโสด
ว่าที่ร้อยตรีอาพล ขุนเทพ
นางสาวบุปผวรรณ อาจใหญ่
นางสาวลักษมน มานุช
นางบังอร ปิ่นแก้ว
นางสาวสุวดี ไศลบาท
นายนฤเบศร์ จันแปลก
นางสาวภัทราพร ศรีระวงษ์
นางสาวสุนิศา พรรณสูตร

๒๕

นายสิทธิพงษ์ กระบัง

-๒เลขประจาตัวสอบ
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

ชื่อตัว – ชื่อสกุล
นางสาวขนิษฐา แก้วมาคูณ
นางสาวนวลศิริ สังเกตดี
นางสาวแพรวพรรณ ร่วมทอง
นายพิทักษ์ บัวก้อน
นายวัชรชัย แก้วชัยยา
นางสาวธนัชชา ตะใบ
นางสาววานิช พวงสูงเนิน
นายชินพันธ์ แจ้งจันทร์
นางสาวปรญา พรหมบุญ
นางสาวรัชนีกร กันนิล
นางสาวจุฬาลักษณ์ วิมาเนย์
นางสาวเพ็ญจันทร์ แก้วดู
นางสาวอรทัย แว่นแก้ว
นางสาวสุกัญญา ขวัญมิ่ง
นายชัยธนวัฒน์ สุทธิประเสริฐ
นายวรวุฒิ แก้วคง
นายภาณุเดช เพิ่มผล
นางสาวจินต์จุฑา อินทวัฒน์
นางสาวปนัดดา ไทยเลี้ยง
นายธนารัตน์ วงศ์ประทุม
นางสาวสุชัญญา บัวเรือง
นางสาวอนุสรา วงษ์พา
นายอธิภัทร เจริญถิ่น
นางสาวสมฤทัย เดียวตระกูล
นางสาวรัตนาภรณ์ ขวัญคง
นางสาวกาญจนา ฉิมมา
นางสาวปัทมพร ขจรไพร
นางสาวจุไรรัตน์ ปันเงิน
นางสาวจุฑามาศ อินทร์เอี่ยม

