(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................
ตามที่สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 ได้มีประกาศลงวันที่ 24 เมษายน 2560
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 5 ขึน้ ในระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 25560 และได้กาหนดให้
มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนด
วัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นั้น
สานักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 5 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อตัว
ชื่อสกุล
001
002
003
004

นางสาววัชรินทร์
นางสาวรวิวรรณ
นางสาวณัชชารีย์
นางสาวชนกกาล

วังบรรณ์
พรมศร
ปานทอง
สุขรัตน์

(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
วันที่สอบ
9 มิ.ย. 60

เวลา

สอบวิชา

๐๙.๐๐-๑1.๐๐ น. - ข้อเขียน
13.00-14.00 น. - ปฏิบัติ

ตาแหน่ง/
อุปกรณ์ที่ใช้
จานวน
สถานที่สอบ
เลขประจาตัวสอบ
ในการสอบ
เจ้าพนักงานธุรการ 4 คน สานักงานคุมประพฤติ - ปากกาสีน้าเงิน
๐๐๑ - 002,
กรุงเทพมหานคร 5
หรือสีดา
003 - 004
- น้ายาลบคาผิด

(3) ประกาศ...

-2(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
สานักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 5
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ทาง WWW.PROBATION.GO.TH
และผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง จะต้องเข้ารับการทดสอบ ความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกาย
ตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้ องน าบั ตรประจ าตั วสอบและบั ตรประจ าตั วประชาชนไปในวั นสอบทุ กครั้ ง
เพื่อใช้แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจาตัว
ประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษา
ออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของ
คณะกรรมการประจ ากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรื อ
เจ้ าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารั บการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้เฉพาะสาหรั บ
ตาแหน่ง โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งนารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่สานักงาน
คุมประพฤติกรุ งเทพมหานคร 5 ก่อนในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อส านักงาน
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ห้ ามน าเครื่ องสื่ อสารและอุ ปกรณ์ สื่ อสารอิ เล็ กทรอนิ กส์ ทุ กชนิ ดเข้ าไป
ในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(3) ต้ องเชื่ อฟั ง และปฏิ บั ติ ตามค าสั่ งและค าแนะน าของกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบ
ไปเอง นอกจากนั้ นจะต้ องใช้ กระดาษและวัสดุอุ ปกรณ์ ที่ส านั กงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 5 จัดไว้ ให้
โดยเฉพาะ
(๕) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด
หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้
จัดหาเองตามข้อ (๔)
(6) ภายในเวลา...

-3(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาที นั บตั้ งแต่ เ วลาที่ ก าหนดเริ่ มสอบในตารางสอบ
จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(๗) ผู้ เข้าสอบที่ไปถึงห้ องสอบหลั งจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ
ไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิ
เข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใด
นั่งสอบผิดที่ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑๐) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัว
สอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ ออยู่ ในห้ องสอบ ขณะสอบไม่ พู ดหรื อติ ดต่ อกั บผู้ เข้ าสอบอื่ นหรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้ องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑๓) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลาและส่ งคาตอบนั้นแล้ ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้ องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่ อ หมดเวลาและคณะกรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม การสอบ
ให้หยุดทาคาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
ได้อนุญาตแล้ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่
ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(1๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุ จริ ต อาจไม่ได้ รั บอนุ ญาตให้ เข้ารั บ การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้เฉพาะส าหรั บต าแหน่ ง
และคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

สาราญ เลขา
(นายสาราญ เลขา)
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
สาเนาถูกต้อง
ผ่องพรรณ มงคลพันธุ์
(นางสาวผ่องพรรณ มงคลพันธุ์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ศศิมา คัด/ทาน

