ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง รายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการทดสอบความรู! ความสามารถที่ใช!เฉพาะสําหรับตําแหน*ง
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
..........................................................
ตามที่ สํ า นั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ด สมุ ทรสาคร ได! มีป ระกาศลงวั น ที่ ๑ มี น าคม ๒๕๖๐
เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข!าทํางานเป3นลูกจ!างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นในระหว*างวันที่ ๘ -๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ และได!กําหนดให!มีรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการ
ทดสอบความรู! ความสามารถที่ใช!เฉพาะสําหรับตําแหน*ง พร!อมกําหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียด
เกี่ยวกับสอบ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น
สํา นั กงานคุมประพฤติ จังหวั ดสมุ ทรสาคร จึ งขอประกาศรายชื่ อผู! มีสิ ทธิ เข! า รั บการทดสอบ
ความรู! ความสามารถที่ ใช!เ ฉพาะสํา หรับ ตํ าแหน*ง พร!อมกํา หนดวั น เวลาและสถานที่ ในการทดสอบความรู!
ความสามารถที่ใช!เฉพาะสําหรับตําแหน*ง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหน'ง
ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
(๒) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหน'ง
ตําแหน'ง/เลข
อุปกรณ3ที่ใชใน
จํานวน
สถานที่สอบ
ประจําตัวสอบ
การสอบ
๓ เม.ย. ๒๕๖๐ ๐๙.๓๐– ๑๑.๐๐ น. - ข!อเขียน เจ!าพนักงานธุรการ ๗ คน ห!องประชุม
- ปากกาสีน้ําเงิน
๐๐๑ - ๐๐๘
สํานักงานคุมประพฤติ - น้ํายาลบคําผิด
จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่สอบ

เวลา

สอบวิชา

(๓) ประกาศรายชื่อผูผ'านการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหน'ง
สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จะประกาศรายชื่ อ ผู! ผ* า นการทดสอบความรู!
ความสามารถที่ ใ ช! เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน* ง ภายในวั น ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ผู! ที่ ผ* า นการทดสอบความรู!
ความสามารถที่ใช!เฉพาะสําหรับตําแหน*ง จะต!องเข!ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน*ง ส*วนวัน เวลา
และสถานที่ ใ นการทดสอบความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน* ง จะแจ! ง ให! ท ราบภายในวั น ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘
ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร และทาง WWW.PROBATION.GO.TH

-๒(๔) ระเบี ย บปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ การทดสอบความรู! ความสามารถที่ ใช! เ ฉพาะสํ า หรับ ตํ า แหน* ง
ให!ผู!เข!ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนั้น
๑. แต*งกายให!สุภาพเรียบร!อยตามประเพณีนิยม กล*าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท!าหุ!มส!น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว!ในกางเกง สวมรองเท!าหุ!มส!นและ
ประพฤติตนเป3นสุภาพชน (หามผูเขาสอบสวมเสื้อผาที่เป5นผายืดหรือผายีนส3โดยเด็ดขาด หากผูใดแต'งกาย
ตามลักษณะไม'สุภาพ อาจไม'อนุญาตใหเขาสอบ)
๒. เป3น หน! าที่ของผู!มีสิทธิเ ข!ารั บการทดสอบความรู! ความสามารถที่ ใช!เ ฉพาะสํา หรั บ
ตําแหน*งที่จะต!องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห!องสอบ
๓. ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช
แสดงคู'กัน (หากไม*มีบัตรประจําตัวประชาชน ให!ใช!บัตรประจําตัวเจ!าหน!าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจําตัว
ประชาชน (บั ต รเหลื อง)/ใบแทนใบรั บ บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน (บั ต รชมพู )/บั ต รประจํ า ตั ว ที่ ส*ว นราชการ/
สถานศึกษาออกให! ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม*มีบัตรประจําตัวสอบ ให!ใช!
ใบอนุญ าตของคณะกรรมการประจํา กองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้ หากไม' มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ จะไม'อนุญาตใหเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะ
สําหรับตําแหน'งโดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจําตัวสอบหายก*อนวันสอบ ให!ผู!เข!ารับการทดสอบความรู! ความสามารถที่ใช!
เฉพาะสําหรับตําแหน*งนํารูปถ*ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช!ในการสมัครสอบจํานวน ๑ รูป ไปติดต*อที่สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ก*อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครจะได!ดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใช!ในการสอบต*อไป
๔. การเข!ารับการทดสอบความรู! ความสามารถที่ใช!เฉพาะสําหรับตําแหน*ง ต!องปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ห!ามนําเครื่องสื่อสารและอุปกรณTสื่อสารอิเล็กทรอนิกสTทุกชนิดเข!าไปในห!องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก*อนเริ่มเวลาสอบไม*น!อยกว*า ๓๐ นาที แต*จะเข!าห!องสอบ
ได!ก็ต*อเมื่อได!รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ!าหน!าที่ควบคุมการสอบแล!ว
(๓) ต! องเชื่ อฟW ง และปฏิ บัติ ตามคํ าสั่ งและคํ าแนะนํา ของกรรมการ และเจ!า หน! า ที่
ควบคุมการสอบโดยเคร*งครัด
(๔) ต!องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณT ซึ่งประกาศไว!ในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต!องใช!กระดาษและวัสดุอุปกรณTที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครจัดไว!ให!โดยเฉพาะ
(๕) ห!ามนําตํารา หนังสือ บันทึกข!อความ อุปกรณTที่ใช!ในการคํานวณทุกชนิด หรือ
วัสดุอุปกรณTอื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กําหนดเข!าไปในห!องสอบ เว!นแต*วัสดุอุปกรณTซึ่งกําหนดให!
จัดหาเองตามาข!อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาทีนับตั้งแต*เวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจาก
ห!องสอบไม*ได! เว!นแต*จะได!รับอนุญาตและอยู*ในความดูแลของกรรมการหรือเจ!าหน!าที่คุมสอบ

-๓(๗) ผู!เข!าสอบที่ไปถึงห!องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล!ว
๓๐ นาที จะไม*อนุญาตให!เข!าสอบ
(๘) ผู!เข!าสอบจะต!องเข!าสอบตามตําแหน*งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่
ที่กําหนดในตารางสอบ ผู!ที่เข!าสอบผิดตําแหน*ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให!ตกและไม*มีสิทธิเข!ารับการ
ในตําแหน*งที่สมัครสอบอีก
(๙) ผู!เข!าสอบจะต!องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห!องสอบที่กําหนดให! ผู!ใดนั่งสอบผิดที่
ในการสอบ จะไม*ได!รับคะแนนสําหรับการทดสอบความรู! ความสามารถที่ใช!เฉพาะสําหรับตําแหน*ง
(๑๐) เขียนชื่อตัว – ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตําแหน*งที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กําหนดให!เท*านั้น
(๑๑) 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 และไม*ออกจากห!องสอบ เว!นแต*จะได!รับอนุญาตและอยู*ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ!าหน!าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห!ามสูบบุหรี่ขณะทําการสอบ
(๑๓) เมื่ อ สอบเสร็ จ ก* อ นเวลาและส* ง คํ า ตอบนั้ น แล! ว ต! อ งได! รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการหรือเจ!าหน!าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท*านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคํา ตอบที่ใช! ในการสอบจะนํ า ออกจากห! องสอบไม* ได!
เว!นแต*คณะกรรมการหรือเจ!าหน!าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท*านั้น
(๑๕) เมื่ อหมดเวลาและคณะกรรมการหรื อเจ! า หน! า ที่ ควบคุ มการสอบให! ห ยุ ด ทํ า
คําตอบจะต!องหยุดทันที แต*จะออกจากห!องสอบได!เมื่อคณะกรรมการหรือเจ!าหน!าที่ควบคุมการสอบได!อนุญาต
แล!ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต!องออกไปจากสถานที่ สอบโดยพลัน ห!ามติดต*อกับผู!ที่ยังไม*ได!
เข!าสอบ และต!องไม*กระทําการใดๆ อันเป3นการรบกวนผู!ที่ยังสอบอยู*
(๑๗) ผู!ใดไม*ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู!ใดทุจริตหรือพยายาม
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
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข!าทํางานเป3นลูกจ!างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการให!คะแนนก็ได!
(๑๘) ผู!ใดไม*มาภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล*าว ถือว*าสละสิทธิ์ และไม*มี
สิทธิเข!ารับการทดสอบความรู! ความสามารถที่ใช!เฉพาะสําหรับตําแหน*งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

(นางพาณี วลัยใจ)
ผู!อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข!าทํางานเป3นลูกจ!างชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร

-๔บัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการทดสอบความรู! ความสามารถที่ใช!เฉพาะสําหรับตําแหน*ง
ในการคัดเลือกบุคคลเข!าทํางานเป3นลูกจ!างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
แนบท!ายประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
*******************************
๑.ตําแหน'งเจาพนักงานธุรการ
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อตัว
ชื่อสกุล
๐๐๑
นางสาวเพียงฝWน
สกุลทอง
๐๐๓
นางสาวปรียารัตนT
กระต*ายทอง
๐๐๔
นางสาวสายน้ํา
โอวาท
๐๐๕
นางสาวรุ*งเรือง
จินดาวงษT
๐๐๖
นางสาวศิวรรณ
กลิ่นสุบรรณ
๐๐๗
นางสาวศุภิสรา
กรุดมินบุรี
๐๐๘
นางสาววรรณา
วงสุวรรณ

