เรื่อง

(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (สอบข้อเขียน)
และทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ

ตามที่กรมคุมประพฤติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าทํ างานเป็นลู กจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดหน่ วยงานส่วนกลาง ขึ้นในระหว่างวันที่
๓-๙ มกราคม ๒๕๕๖ และได้ กํ า หนดให้ มี ก ารประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า สอบ พร้ อ มกํ า หนดวั น เวลา
และสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ นั้น
กรมคุมประพฤติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) และทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) พร้อมกําหนด
วัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) และ
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)
วันทีส่ อบ

เวลา

สอบวิชา

อุปกรณ์ทใี่ ช้
ในการสอบ
- ปากกาสี
๒๓ คน
- ห้องประชุม
น้ําเงินหรือ
กรมคุมประพฤติ
สีดํา
ชั้น ๔
- น้ํายาลบ
คําผิด
๒๓ คน - ห้องประธานจริยธรรม - ปากกาสี
ประจํากรมคุมประพฤติ น้ําเงินหรือ
สีดํา
ชั้น ๔

เลขประจําตัวสอบ จํานวน

วันพฤหัสบดี ที่ ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. - ข้อเขียน
๒๔ มกราคม
๒๕๕๖

๑๐๐๐๑-๑๐๐๒๓

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. - สัมภาษณ์

๑๐๐๐๑-๑๐๐๒๓

สถานทีส่ อบ

(๓) ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือกเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
กรมคุมประพฤติ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภายใน
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทาง WWW.PROBATION.GO.TH หัวข้อสมัครงาน/รับโอน
(๔) ระเบี ยบปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะสํ าหรั บตํ าแหน่ ง
(สอบข้อเขียน) และทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ
ดังนี้
/๑. แต่งกาย

-๒๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกาย
ตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ
และห้องสอบ
๓. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้
แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจําตัว
ประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรั บบั ตรประจํ าตัวประชาชน (บั ตรชมพู )/บั ตรประจํ าตั วที่ ส่ วนราชการ/
สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจําตัวสอบ ให้ใช้
ใบอนุ ญาตของคณะกรรมการประจํ ากองกลางในการสอบแทน) ทั้ งนี้ หากไม่ มี บัตรใดบั ตรหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบฯ โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจําตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบฯ นํารูปถ่ายในครั้ง
เดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จํานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ
ศู น ย์ ร าชการพระเกี ย รติ ฯ อาคารราชบุ รี ดิ เ รกฤทธิ์ ชั้ น ๔ ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ แขวงทุ่ ง สองห้ อ ง เขตหลั ก สี่
กรุงเทพฯ ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อกรมคุมประพฤติ จะได้ดําเนินการ
ออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (สอบข้อเขียน)
และทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนําเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่กรมคุมประพฤติ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ามนําตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคํานวณทุกชนิด
หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กําหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่ง
กําหนดให้จัดหาเองตามข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาทีนับตั้งแต่เวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(๗) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว
๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กําหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตําแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ในตําแหน่งที่สมัครสอบอีก
/(๙) ผูเ้ ข้า...

-๓(๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กําหนดให้ผู้ใด นั่งสอบผิด
ที่ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสําหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (สอบข้อเขียน)
(๑๐) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตําแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบ ขณะสอบไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทําการสอบ
(๑๓) เมื่ อสอบเสร็ จก่ อนเวลาและส่ งคํ าตอบนั้ น แล้ ว ต้ องได้ รั บอนุ ญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการสอบจะนําออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทํา
คําตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(สอบข้อเขียน) และคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการ
ให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์และ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) และทดสอบความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

อัจฉรา ทองตัน
(นางสาวอัจฉรา ทองตัน)
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง รักษาการในตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) ประทุมรัตน์ แก้วทองรักษ์
(นางสาวประทุมรัตน์ แก้วทองรักษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

นิตยา คัด/ทาน

เอกสารแนบท้าย

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (สอบข้อเขียน)
และทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
แนบท้ายประกาศกรมคุมประพฤติ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
**************************
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อตัว
ชื่อสกุล
๑๐๐๐๑
นางสาวรสสุคนธ์
ปั้นน่วม
๑๐๐๐๒
นางสาวรจนา
ไผ่ตง
๑๐๐๐๓
นางสาววิรัญญา
โกวิทวัฒนา
๑๐๐๐๔
นายกิตติพงษ์
วงษ์แก้ว
๑๐๐๐๕
นางสาวชมพูนุท
จํารูญทัด
๑๐๐๐๖
นางสาวอมรภัค
ผลฟัก
๑๐๐๐๗
นางสาวอริศรา
พิมพ์สราญ
๑๐๐๐๘
นางสาวนันทวัน
มะลิป่า
๑๐๐๐๙
นายพงษ์ธร
ดีเฉลา
๑๐๐๑๐
นางสาวกาญจนา
แสนทวีสขุ
๑๐๐๑๑
นางสาวพรรณี
สารีบุตร
๑๐๐๑๒
นางสาวจิตติมา
เมืองประชา
๑๐๐๑๓
นางสาวพาฝัน
ขุมทรัพย์
๑๐๐๑๔
นายเมธาชา
โตสมตน
๑๐๐๑๕
นางสาวมณีรัตน์
สุขชัยศรี
๑๐๐๑๖
นางสาวจันทกานต์
ทองรองแก้ว
๑๐๐๑๗
นางศิริพร
มณีโชติ
๑๐๐๑๘
นางสาวสุกัญญา
ไชโย
๑๐๐๑๙
นางสาวศุภสร
ทวิกุล
๑๐๐๒๐
นางสาวเจนจิรา
พัฒนกุลอนันต์
๑๐๐๒๑
นายรชต
จันธูป
๑๐๐๒๒
นางสาวศิรินภา
เลิศลบ
๑๐๐๒๓
นางสาวพรนภัส
รุ่งพรมมา

