เรื่อง

ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................

ตามที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน ได้มีประกาศลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง
เลื่อนวันปิ ดรั บสมัครคัดเลือกบุ คคลเข้าทางานเป็นลู กจ้างชั่ วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสานักงานคุม
ประพฤติจั งหวัดลาพูนขึ้น ในระหว่างวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวั นที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และได้
กาหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับ การสอบ ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
นั้น
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดลาพูน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บต าแหน่ง พร้ อมก าหนดวั น เวลาและสถานที่ ในการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
วันที่สอบ

เวลา

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๒๕๕๘

สอบวิชา
- ข้อเขียน

ตาแหน่ง/
เลขประจาตัวสอบ
พนักงานคุมประพฤติ
๐๐๑ - ๐๖๓

จานวน

สถานที่สอบ

๖๓ คน

ห้องประชุม ๑
ชั้น ๓
สานักงานแรงงาน
จังหวัดลาพูน

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอบ
- ปากกาสี น้าเงิน
หรือ สีดา
- น้ายาลบคาผิด

(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ล าพู น
จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภายในวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง จะต้องเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ส่วนวัน
เวลาและสถานที่ในการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ ๑๘ – ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน และทาง WWW.PROBATION.GO.TH
(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ให้
ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
/๑.แต่งกาย...

-๒๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรื อ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกาย
ตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดง
คู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชนให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน
(บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้
ซึ่งปรากฏเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลั กชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจาตัวสอบ ให้ ใช้ใบอนุ ญาตของ
คณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง โดยเด็ดขาด กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่
ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งนารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับทีใ่ ช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดลาพูน ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดลาพูน จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง นอกจากนั้น
จะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์
อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้จัดหาเองตาม
ข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจากห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(๗) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะ
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนดใน
ตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการในตาแหน่ง
ที่สมัครสอบอีก
(๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการ
สอบจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
/(๑๐) เขียนชื่อตัว...

-๓(๑๐) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่
กาหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และ
ไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑๓) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้ องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทาคาตอบจะต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้ เข้าสอบ
และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และคณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้า
รับการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ญาดา มนทมาส
(นางสาวญาดา มนทมาส)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน

สาเนาถูกต้อง
ทวี รัตนคูหา
(นายทวี รัตนคูหา)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
/บัญชีรายชื่อ......

-4บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้า
ทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
*****************
๑. ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ
001
0๐๒
0๐๓
0๐๔
0๐๕
0๐๖
0๐๗
0๐๘
0๐๙
0๑๐
0๑๑
0๑๒
0๑๓
0๑๔
0๑๕
0๑๖
0๑๗
0๑๘
0๑๙
0๒๐
0๒๑
0๒๒
0๒๓
0๒๔
0๒๕
0๒๖
0๒๗
0๒๘
0๒๙
0๓๐
0๓๑
0๓๒

ชื่อตัว
นางสาวอารีรัตน์
นางสาวเบญจพร
นางสาวอณุศรา
นางสาวสุปรียา
นางสาวปัทมล
นางสาวปิยะพร
นางสาวมัลลิกา
นางสาวพวงเพชร
นางสาวจตุพร
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวอลิสา
นางสาวปาริชาติ
นางสาวนบชุลี
ว่าที่.ร.ต.นภดล
นายอรรถพล
นางสาวรัตติกาล
นางสาวพัณณ์ชิตา
นางสาวพิมพ์ชนก
นายภูษิต
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวสุภาวดี
นายพรชัย
นางสาวณัฐธยาน์
ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงศ์
นางสาวพินัทดา
นายฉัตรติพล
นางสาวเจนจิรา
นางสาวอาษา
นายชัยวัฒน์
นายทศวรรษ
นางสาวศิริธิดา
ว่าที่ ร.ต.หญิง สิริภัสสร

ชื่อสกุล
พันธุ์พฤกษ์
ทะสุใจ
เปี่ยมสุข
มูลรังษี
แววศรีผ่อง
ปารมีโชค
ศรีริทิพย์
จี้อินทร์
ชุมประเสริฐ
ดัสดีสอง
โสวะนา
เงาเดช
สุวรรณกันธา
มโนแสง
ศรีคา
สุวรรณปัญญา
ภิรมย์โตหิรัญ
มะโนทา
รัตนประชารมย์
น้อยยะ
ชะศรี
บุญปาน
ศรีสุวรรณ
บางเฟื่อง
ณ. เชียงใหม่
ดวงสิมมา
ยามะสัก
ยิ่งวัฒนะชาติ
พิริยะสกุลโชติ
ปัญญาแก้ว
หม่องพะสั่น
คายอง
/033 นายจิรัฏฐ์

-50๓๓
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0๔๖
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0๕๓
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055
056
057
058
059
060
061
062
063

นายจิรัฏฐ์
นางสาวปริศรา
นายชานน
นางสาวเกศรินทร์
นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวกัลยามนต์
นายนพดล
นางสาวเศรษฐพร
นางสาวอังค์วรา
นางสาวทิพวรรณ
ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัททิยา
นางสาวอรทัย
นายโชติทัศน์
นางสาวชลธิชา
นางสาวพิมพ์ลดา
นายนาพล
นางสาวกิตติกา
นางสาวนิภาพร
นางสาววรวรรณ
นายทิวชาตรี
นางสาวประกายดาว
ว่าที่ ร.ท. วราวุธ
นายวิศรุธ
นางสาวพิรัญญา
นางสาวณัฏฐินี
นางสาวอรอนงค์
นายบูรณ์พิภพ
นายสงขลา
นายสิทธิศักดิ์
นายเอกบุรุษ
นายพัฒนพงษ์

ศิริภัทรพีร์ดา
ริยะกาศ
หมื่นธง
ศรีมูล
ดวงแก้ว
จันทร์อินทร์
เดชปั้น
วงษ์เมตตา
ทาปัญญา
อินตา
กันธิยะ
วงศ์ยะ
เชยพันธุ์
ช่างล้อ
แก้วสุข
สืบจากถิ่น
อุ่นพิ้น
เจริญสิงห์
สุดสวาท
สากล
ปัญโญใหญ่
มาลัย
ศรีสุวรรณ์
คาทา
จันต๊ะวงค์
ฟูวงศ์สิทธิ์
ธนะเพิ่ม
ณ ลาปาง
อินพรมมา
สุจินตะเดชา
วงค์สถาน

