(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
ตามที่สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ไดมีประกาศลงวันที่1 สิงหาคม 2556 เรื่อง
รับสมัค รสอบคัดเลือกบุค คลเข าทํ างานเปนลู กจางชั่วคราว เพื่อปฏิ บัติราชการในสัง กัดสํา นัก งานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร ขึ้นในระหวางวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ถึง 16 สิงหาคม 2556 และไดมีการกําหนดใหมี
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง พรอมกําหนดวัน
เวลาและสถานที่สอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 นั้น
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง พรอมกําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรูความสามารถ
ที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
(1) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงปรากฏ
ตามเอกสารแนบทาย
(2) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
ตําแหนง/
จํานวน
สถานที่สอบ
อุปกรณที่ใช
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา
เลขประจําตัวสอบ
ในการสอบ
เจาพนักงานธุรการ 4 คน สํานักงานคุมประพฤติ -ปากกาสีน้ํา
วันที่ 23 09.00 – 10.30 น. -ขอเขียน
1001 - 1004
กรุงเทพมหานครชั้น 3 เงินหรือสีดํา
สิงหาคม
- น้ํายาลบ
2556
คําผิด
11.00 – 12.00 น - สอบปฏิบัติ
13.00 – 16.00 น.. - สอบสัมภาษณ
(3) ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00
นาฬิกา ณ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร และทาง WWW.PROBATION.GO.THและใหผูผานการ
สอบคั ด เลื อ กได ม ารายงานตั ว ในวั นที่ 2 กั นยายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ
กรุงเทพมหานคร ชั้น 3
(4) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงใหผูเขารับการ
ทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
/(1) ...

-21. แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อหรือกางเกง สวม
รองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตน
เปนสุภาพชน (หามผูเขาสอบสวมเสื้อผาที่เปนผายืดหรือผายีนสโดยเด็ดขาด หากผูใดแตงกายตามลักษณะไม
สุภาพ อาจไมอนุญาตใหเขาสอบ)
2. เปนหนาที่ของผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงที่
จะตองทราบวัน เวลา สถานที่และหองสอบ
3. ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวชาชนไปในวันที่สอบทุกครั้ง เพื่อใชแสดงคูกัน
(หากไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหใชบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจําตัวประชาชน(บัตร
เหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจําตัวที่สวนราชการ/สถานศึกษาออกให ซึ่ง
ปรากฏเลขประจํ า ตั วประชาชน 13 หลั ก ชั ด เจน และหากไม มี บัต รประจํ า ตั ว สอบ ให ใชใ บอนุ ญ าตของ
คณะกรรมการประจําตัวกองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือ
เจาหนาที่คุมสอบ จะไมอนุญาตใหเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง โดย
เด็ดขาด
กรณีบั ต รประจํา ตัวสอบหายก อนวั นสอบ ให ผูเขา รั บการทดสอบความรู ความสามารถที่ ใ ช
สําหรับตําแหนงนํารูปถายในครั้งเดียวกันที่ใชในการสมัครสอบ จํานวน 1 รูป ไปติดตอที่สํานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 กอนเวลา 16.00 นาฬิกา เพื่อสํานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร จะไดดําเนินการออกบัตรแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใชในการสอบตอไป
4. การเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ตองปฏิบัติดังนี้
(1) หามนําเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
(2) ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบ
ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
(3) ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการและเจาหนาที่คุมการ
สอบอยางเครงครัด
(4) ตองจัดเตรียมเครื่อ งเขีย นหรือวัสดุ อุป กรณ ซึ่ง ประกาศไวในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะตองใชกระดาษและวัสดุอุปกรณที่สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จัดไวใหโดยเฉพาะ
(5) หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ อุปกรณที่ใชในการคํานวณทุกชนิดหรือ
วัสดุอุปกรณอื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กําหนดเขาไปในหองสอบ เวนแตวัสดุอุปกรณซึ่งกําหนดให
จัดหาเองตามขอ (4)
(6) ภายในเวลา 90 นาทีนับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจาก
หองสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
(7) ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว 30
นาที จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
(8) ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ ที่
กําหนดในตารางสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขารับการ
สอบในตําแหนงที่สมัครสอบอีก
/9) ...

-3(9) ผูเขาสอบจะตองนั่งตามที่สอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ในการ
สอบ จะไมไดรับคะแนนสําหรับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
(10) เขียนชื่อตัว – ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น
(11) เมื่ อ อยู ใ นห อ งสอบ ขณะสอบไม พู ด หรื อ ติ ด ต อ กั บ ผู เ ข า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอก และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจาหนาที่คุมสอบ
(12) หามสูบบุหรี่ขณะทําการสอบ
(13) เมื่ อ สอบเสร็ จ ก อ นเวลาและส ง คํ า ตอบนั้ น แล ว ต อ งได รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
(14) แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวน
แตคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
(15) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบ
จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตแลว
(16) เมื่อสอบเสร็จ ตองออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมได
เขาสอบ และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
(17) ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผูใดทุจริตหรือพยายาม
ทุ จ ริ ต อาจไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตให เ ข า รั บ การทดสอบความรู ความสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง และ
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
(18) ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว ถือวา สละสิทธิ์ และ
อาจไมมีสิทธิ์เขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556
วาที่รอยโทวิสุทธิ์ บุญสง
(วิสุทธิ์ บุญสง)
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบทาย
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงในการ
คัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
แนบทายประกาศสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556
*************************
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
เลขประจําตัวสอบชื่อตัว
1001
1002
1003
1004

ชื่อ
นางสาววชิราภรณ
นางสาวสลินรัตน
นางสาวจันทรเพ็ญ
นางสาวจิลาภรณ

สกุล
เจียมแพ
กฤษณคุปต
กรุณัง
ใสทอง

