(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
......................................
ตามที่ได้มีป ระกาศส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็ นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสั งกัดสานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 5 ซึ่งสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 ได้ดาเนินการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกาหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจน
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ตั้งแต่เวลา 9.00 นั้น
ส านั กงานคุ ม ประพฤติ กรุ ง เทพมหานคร 5 จึ งขอประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และผู้มีสิทธิ
(๑) รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์)
วันที่สอบ
14 มิถุนายน
2560

เวลา
9.00 น.
เป็นต้นไป

เลขประจาตัวสอบ
001

จานวน/คน
1 คน

สถานที่สอบ
สานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 5
ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

3. ระเบียบเกี่ยวกับ ..............

-๒๓. ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่ งกายให้ สุ ภาพเรี ย บร้ อยตามประเพณี นิ ยม กล่ าวคื อ สุ ภ าพสตรี ส วมเสื้ อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้ อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน
เป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะ
ไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็ นหน้ าที่ ของผู้ มี สิ ทธิ เข้ารั บการทดสอบภาคความเหมาะสมกับ ต าแหน่ ง (สั ม ภาษณ์ )
ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ และต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กาหนดโดย
เคร่งครัด
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดง
คู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน
(บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้
ซึ่งปรากฏเลขประจ าตั วประชาชน ๑๓ หลั กชั ดเจน และหากไม่ มี บั ตรประจ าตั วสอบ ให้ ใช้ ใบอนุ ญาตของ
คณะกรรมการประจ ากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มี บัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรื อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารั บการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์ )
โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) นารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่ สานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 5 เลขที่ 181/12 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่
13 มิถุนายน 2560 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 5 จะได้ดาเนินการ
ออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดเท่านั้น
(๕) ผู้ เข้ าสอบที่ ไปถึ งห้ องสอบหลั งจากเวลาที่ ก าหนดเริ่ มสอบในตารางสอบไปแล้ ว
๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด
ในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการในตาแหน่งที่
สมัครสอบอีก
(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด
ในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการในตาแหน่งที่
สมัครสอบอีก

-3(๗) เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบ ขณะสอบต้ อ งไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบ
(๘) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
สอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๙) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาสั่ง
งดการให้คะแนนก็ได้
(๑๐) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิแและไม่มีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งนี้
๕. สานักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 5 จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 หรือเว๊ปไซด์ www.propation.go.th
แบนเนอร์ “ข่าวประชาสัมพันธ์” เลือก “สมัครงาน/รับโอนส่วนกลาง” และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวและ
เข้าปฏิบัติงาน ณ สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
สาราญ เลขา
(นายสาราญ เลขา)
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร5
ประธานกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5

สาเนาถูกต้อง
ผ่องพรรณ มงคลพันธุ์
(นางสาวผ่องพรรณ มงคลพันธุ์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ศศิมา คัด/ทาน

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560
*****************

ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจาตัวสอบ
๐๐๑

ชื่อตัว
นางสาววัชรินทร์

ชื่อสกุล
วังบรรณ์

