เรื่อง

ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง และผู้มสี ิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) กําหนดวัน เวลาและสถานที่และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................

ตามที่ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สําหรับตําแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 และกําหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะสํ าหรั บตํ าแหน่ ง ซึ่ งเป็นผู้ มี สิ ทธิ เ ข้า รับ การทดสอบภาคความเหมาะสม
กับ ตํา แหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจนกํา หนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(สัมภาษณ์) ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นั้น
สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เ ฉพาะสํา หรับ ตํา แหน่ง และผู้มีสิท ธิเ ข้า รับ การทดสอบภาคความเหมาะสมกับ ตํา แหน่ง
(สัมภาษณ์) พร้อมกําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนี้
(๑) รายชื่ อผู้ ผ่ านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้เฉพาะสํ าหรั บตํ าแหน่ ง
และผู้มสี ิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(สัมภาษณ์)
ตําแหน่ง/
หมาย
วันที่สอบ/ตําแหน่ง
เวลา
จํานวน
สถานที่สอบ
เลขประจําตัวสอบ
เหตุ
ตําแหน่ง
ตั้งแต่ 09.00 น. - เจ้าพนักงานธุรการ
สํานักงานคุม
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
เป็นต้นไป
4 คน ประพฤติจังหวัด
เชียงใหม่
34 คน สํานักงานคุม
ตั้งแต่ 09.00 น.
ประพฤติจังหวัด
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
- พนักงานคุมระพฤติ
เป็นต้นไป
เชียใหม่
๓. ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)
ให้ผมู้ ีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกาย
ตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้ าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารั บการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตํ า แหน่ง (สัม ภาษณ์ )
ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ และต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กําหนดโดย
เคร่งครัด

๓. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กัน
(หากไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรเหลือง)
/ใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจําตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏ
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มี บัตรประจําตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการ
ประจํากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มี บัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจําตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(สัมภาษณ์) นํารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จํานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงใหม่ จะได้ดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนําเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดเท่านั้น
(๕) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
ในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตําแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการในตําแหน่ง
ที่สมัครสอบอีก
(๗) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๘) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๙) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาสั่ง
งดการให้คะแนนก็ได้
(๑๐) ผู้ใดไม่มาภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งนี้
๕. สํา นัก งานคุมประพฤติจังหวัด เชี ยงใหม่ จะประกาศรายชื่อ และขึ้ น บัญชี ผู้ผ่ า นการ
คั ด เลื อ กในวั น ที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ หรื อ เว๊ ป ไซต์
WWW.PROBATION.GO.TH
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร
(นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร)
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
แนบท้ายประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
*****************
๑. ตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ (สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่)
เลขประจําตัวสอบ
1001
1003
1004
1006
1011
1012
1014
1016
1022
1023
1025
1026
1027
1028
1032
1036
1037
1041
1044
1045
1048
1051
1053
1059
1062
1064
1065
1067
1075
1077
1081
1082

ชื่อตัว
นายคณินทร์
นางพวงเพชร
นายสุรสิทธิ์
นางสาวกนกพรรณ
นายอานนท์
นายธวัชชัย
นางสาวแพรพรรณ
นายอิศราวุฒิ
นายภูษิต
นายเมธี
นายปวีณา
นายสงขลา
นางสาวสุจิรา
นายศุภกร
นายกฤตพน
นางสาวทิพอาภา
นายนคริน
นายภูวไนย
นายภารุทธ์
นายฐิติ
นายบุรณ์พิภพ
นางสาวอณุศรา
นางสาวศิรินันท์
นายพรชัย
ว่าที่ ร.ต. หญิงสิรภิ ัสสร
นายภูชิต
นางสาวเวียงพิงค์
นางสาววรรริษา
นายวีระพล
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงศ์
นายชัยวัฒน์
นายสุธินันท์

ชื่อสกุล
เกิดสมศรี
จี้อินทร์
ตรีเมฆ
ไคร้ยงค์
พรมเพ็ชร
ทรายแก่น
จันทรศัพท์
นลินวิจิตร
รัตนประชารมย์
วงศ์คํา
โพธะ
ณ ลําปาง
เชื่อไพบูลย์
บัวหาญ
ปัญญาทา
สูงทรง
แก้วศรี
ประภาวดี
บุญมหาธนากร
พุทธรัตนประธีป
ธนะเพิ่ม
เปี่ยมสุข
อุ่นนินคํา
ไวสุ
คํายอง
วงษ์ธัญกรณ์
ปันตา
จริยา
เมืองมา
บางเฟื่อง
พิริยะสกุลโชติ
หวังกุหลํา

1084
1087

นายพรชัย
ว่าที่ ร.ต.พิษณุ

บุญปาน
อุยี่

2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่)
2002

นางสาวพิมพรรณ

เพชรพิชัย

2003

นางสาวนิศาชล

ตุ้ยเตียม

2005

นายชญานนท์

บนแท่นทิพย์

2006

นางสาวสุนิษา

เพ็งสาย

