(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
...............................................................................................

ตามที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ กรุ ง เทพมหานคร 1 ได้ มี ป ระกาศลงวั น ที่
9 กรกฎาคม ๒๕๕8 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติ
ราชการในสังกัดสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขึ้นในระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๕8
ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๕8 และได้กาหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง พร้ อ มก าหนดวั น เวลาและสถานที่ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๕8 นั้น
สานักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 1 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่
ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่สอบ
วันที่ 17
สิงหาคม
๒๕๕8

เวลา
๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น.

สอบวิชา
- ข้อเขียน

13.00 – 14.30 น. - สอบปฏิบัติ
14.30 น. เป็นต้นไป - สอบสัมภาษณ์

ตาแหน่ง/
เลขประจาตัวสอบ
เจ้าพนักงานธุรการ
00001 - 00007

จานวน

สถานที่สอบ

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอบ

7 คน สานักงานคุมประพฤติ - ปากกาสีน้าเงิน
กรุงเทพมหานคร 1 หรือสีดา
ชั้น 3
- น้ายาลบคาผิด

-๒(๓) ประกาศรายชื่ อผู้ ผ่านการสอบคัดเลื อก ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
เวลา 13.00 นาฬิ ก า ณ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ก รุ ง เทพมหานคร 1 และทาง
WWW.PROBATION.GO.TH และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้มารายงานตัวปฏิบัติงานต่อเมื่อ
กรมคุมประพฤติได้อนุมัติให้ดาเนินการจ้าง ณ สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ชั้น 3
(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือ ผ้า
ยีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพอาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็ นหน้ าที่ ของผู้ มี สิ ทธิ เข้ ารั บการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบ
ทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/
ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/
บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน
และหากไม่มีบัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน)
ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาต
ให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจ าตั วสอบหายก่ อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งนารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป
ไปติ ด ต่ อที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ก รุ ง เทพมหานคร 1 ภายในวั น ที่ 16 สิ ง หาคม ๒๕๕8
ก่อนเวลา ๑๖.0๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 1 จะได้ดาเนินการออก
ใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ า มน าเครื่ อ งมื อ สื่ อสารและอุ ปกรณ์ สื่ อ สารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
/(๓)…

-๓(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขี ยนหรือวั สดุอุปกรณ์ ซึ่ งประกาศไว้ใน
ตารางสอบไปเอง นอกจากนั้ น จะต้ อ งใช้ ก ระดาษและวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ
กรุงเทพมหานคร จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ ามน าต ารา หนั งสื อ บั นทึ กข้ อความ อุ ปกรณ์ ที่ ใช้ ในการ
คานวณทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ
เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้จัดหาเองตามข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๙๐ นาทีนับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตาราง
สอบจะออกจากห้ องสอบไม่ ได้ เว้ นแต่ จะได้ รับอนุ ญาตและอยู่ในความดู แลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าทีค่ ุมสอบ
(๗) ผู้ เข้ าสอบที่ ไปถึ งห้ องสอบหลั งจากเวลาที่ ก าหนดเริ่ มสอบใน
ตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน
เวลาและสถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผูท้ ี่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับ
ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้
ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
(๑๐) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลข
ประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตและอยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑๓) เมื่ อสอบเสร็ จก่ อนเวลาและส่ งค าตอบนั้ นแล้ ว ต้ องได้ รั บ
อนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
ให้หยุดทาคาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อ
กับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
/(๑๗)...

-๔(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใด
ทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ส าหรั บต าแหน่ ง และคณะกรรมการด าเนิ นการคั ดเลื อกบุ คคลเข้ าทางานเป็ นลู กจ้ างชั่ วคราว
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่า
สละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๕8
(ลงชื่อ) กรองทอง วัฒนภิรมย์
(นางกรองทอง วัฒนภิรมย์)
อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1

สาเนาถูกต้อง
นันท์นิชา พาสกุล
(นางนันท์นิชา พาสกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรณิการ์/คัด/ทาน

เอกสารแนบท้าย

บัญชีรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ลงวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๕8
*****************
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจาตัวสอบ
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007

ชื่อตัว
นายเหมรัฐ
นางสาววิภา
นายอภินันท์
นางสาวพิชชากร
นางสาวกนกพร
นายพิเชษฐ์
นางสาวชาฎา

ชื่อสกุล
เกตุแพทย์
ทองก้อน
แอบเนียม
คงอาพันธ์
ทองทิพย์
จงจอหอ
โพธิศ์ รี

