(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
......................................

ตามที่สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ไดมีประกาศลงวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่ อง รั บสมั ครสอบคั ดเลื อกบุ คคลเข าทํางานเป นลู กจ างชั่ วคราว เพื่ อปฏิ บั ติ ราชการในสั งกั ดสํ านั กงาน
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ขึ้นในระหวางวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒6 กรกฎาคม ๒๕๕๖
และไดกําหนดใหมีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหน ง พรอ มกํา หนดวั น เวลาและสถานที่ และรายละเอี ย ดเกี่ ยวกั บการสอบ ภายในวั น ที่
26 กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
สํานักงานคุ มประพฤติกรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศรายชื่อผูมี สิทธิเขารับการทดสอบ
ความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง พรอมกําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
(๒) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ตําแหนง/
อุปกรณที่ใช
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา
จํานวน สถานที่สอบ
เลขประจําตัวสอบ
ในการสอบ
- ขอเขียน เจาพนักงานธุรการ 5 คน สํานักงาน
- ปากกาสีน้ํา
วันที่ 1 ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
เงินหรือสีดํา
สิงหาคม
1001 - 1005
คุมประพฤติ
๒๕๕๖
กรุงเทพมหานคร - น้ํายาลบ
คําผิด
ชั้น3
11.00 – 12.00 น. - สอบปฏิบัติ
13.00 – 16.00 น. - สอบสัมภาษณ

-๒(๓) ประกาศรายชื่ อ ผู ผ า นการสอบคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ 2 สิ ง หาคม 2556
เวลา 13.00 นาฬิกา ณ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร และทาง WWW.PROBATION.GO.TH
และใหผูผานการสอบคัดเลือกไดมารายงานตัวปฏิบัติงานในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น.
ณ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ชั้น 3
(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
ใหผูเขารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต งกายให สุ ภาพเรี ยบร อยตามประเพณี นิ ยม กล าวคื อ สุ ภาพสตรี สวมเสื้ อ
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวม
รองเทาหุมสนและประพฤติตนเปนสุภาพชน (หามผูเขาสอบสวมเสื้อผาที่เปนผายืดหรือผายีนสโดยเด็ดขาด
หากผูใดแตงกายตามลักษณะไมสุภาพ อาจไมอนุญาตใหเขาสอบ)
๒. เปนหนาที่ของผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบและหองสอบ
๓. ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อ
ใชแสดงคูกัน (หากไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหใชบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจําตัว
ประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบั ตรประจําตั วประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจําตัวที่สวนราชการ/
สถานศึกษาออกให ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไมมีบัตรประจําตัวสอบ ใหใช
ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจํากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ จะไมอนุญาตใหเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใช
เฉพาะสําหรับตําแหนง โดยเด็ดขาด
กรณี บั ต รประจํ า ตั ว สอบหายก อ นวั น สอบ ให ผู เ ข า รั บ การทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรั บตําแหนงนํารูปถายในครั้งเดียวกันกับที่ใช ในการสมั ครสอบ จํ านวน ๑ รูป
ไปติดตอที่สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๕๖ กอนเวลา ๑๖.0๐
นาฬิกา เพื่อสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จะไดดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใชใน
การสอบตอไป
๔. การเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง ตองปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) หามนําเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปใน
หองสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขา
หองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว

/(๓)…

-๓(๓) ต อ งเชื่ อฟ ง และปฏิ บั ติ ต ามคํ าสั่ ง และคํ า แนะนํ าของกรรมการ และ
เจาหนาที่ควบคุมการสอบโดยเครงครัด
(๔) ตองจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ ซึ่งประกาศไวในตารางสอบไป
เอง นอกจากนั้ นจะต องใช กระดาษและวั สดุ อุ ปกรณ ที่ สํ านั กงานคุ มประพฤติ กรุ งเทพมหานคร จั ดไว ให
โดยเฉพาะ
(๕) หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ อุปกรณที่ใชในการคํานวณทุกชนิด
หรือวัสดุอุปกรณอื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กําหนดเขาไปในห องสอบ เวนแตวัสดุอุปกรณซึ่ ง
กําหนดใหจัดหาเองตามขอ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๙๐ นาทีนับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออก
จากหองสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาทีค่ ุมสอบ
(๗) ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไป
แลว ๓๐ นาที จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
(๘) ผูเขาสอบจะตองเข าสอบตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่กําหนดในตารางสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิ
เขารับการสอบในตําแหนงที่สมัครสอบอีก
(๙) ผูเข าสอบจะตองนั่ งสอบตามที่ นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่ง
สอบผิดที่ในการสอบ จะไมไดรับคะแนนสําหรับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
(๑๐) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและเลขประจําตัว
สอบเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น
(๑๑) เมื่ ออยู ในห องสอบ ขณะสอบไม พู ดหรื อติ ดต อกั บผู เข าสอบอื่ นหรื อ
บุคคลภายนอก และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) หามสูบบุหรี่ขณะทําการสอบ
(๑๓) เมื่ อสอบเสร็จก อนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองได รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบ
ไมได เวนแตคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทํา
คําตอบจะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาต
แลว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ตองออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยัง
ไมไดเขาสอบ และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
/(๑๗)...

-๔(๑๗) ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผูใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และ
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
(๑๘) ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว ถือวา สละสิทธิ์
และไมมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๕๖
วาที่รอยโท วิสุทธิ์ บุญสง
(วิสุทธิ์ บุญสง)
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

สําเนาถูกตอง
นางนันทนิชา พาสกุล
(นางนันทนิชา พาสกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

กรรณิการ คัด/ทาน

เอกสารแนบทาย

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงในการ
คัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
แนบทายประกาศสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๕๖
****************
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
เลขประจําตัวสอบ
1001
1002
1003
1004
1005

ชื่อตัว
นางสาววรรณญา
นางสาวอภิญญา
นางสาวเกตุสุดา
นางสาวมณฑิรา
นางสาวรภาพิศ

ชื่อสกุล
เอมรักษา
สุขสมอภิสิทธิ์
วงษเจริญ
บุญเพ็ชร
คํายอด

