ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่อง รายชื่อผู!ผ"านการทดสอบความรู! ความสามารถที่ใช!เฉพาะสําหรับตําแหน"ง และผู!มีสิทธิเข!ารับการทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน"ง (สัมภาษณ0)
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
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข!าทํางานเป9นลูกจ!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! ความสามารถที่ใช!เฉพาะสําหรับตําแหน"ง และผู!มีสิทธิเข!ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน"ง
(สัมภาษณ0) พร!อมกําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน"ง(สัมภาษณ0) ดังนี้
(๑) รายชื่ อผู ผานการทดสอบความรู ความสามารถที่ ใ ชเฉพาะสํ า หรั บตํ า แหนง และ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ-) ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
(๒) กํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหนง
(สัมภาษณ-)
วันที่สอบ

เวลา

๕ เม.ย. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐– ๑๐.๐๐ น.

ตําแหนง/เลข
ประจําตัวสอบ
เจ!าพนักงานธุรการ

จํานวน

สถานที่สอบ

หมายเหตุ

๓ คน ห!องประชุม
สํานั กงานคุ มประพฤติ
จังหวัดสมุทรสาคร

(๓) ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ-)
ให!ผู!มีสิทธิเข!ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน"ง (สัมภาษณ0) ปฏิบัติตามระเบียบ
ดังนี้
๑. แต"งกายให!สุภาพเรียบร!อยตามประเพณีนิยม กล"าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท!าหุ!มส!น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว!ในกางเกง สวมรองเท!าหุ!มส!นและ
ประพฤติตนเป9นสุภาพชน (หามผูเขาสอบสวมเสื้อผาที่เป3นผายืดหรือผายีนส-โดยเด็ดขาด หากผูใดแตงกาย
ตามลักษณะไมสุภาพ อาจไมอนุญาตใหเขาสอบ)

-๒๒. เป9นหน!าที่ของผู!มีสิทธิเข!ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน"ง(สัมภาษณ0)
ที่จะต!องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและต!องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กําหนดโดยเคร"งครัด
๓. ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช
แสดงคูกัน (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/
สถานศึ กษาออกให! ซึ่ ง ปรากฏเลขประจํ า ตั ว ประชาชน ๑๓ หลั ก ชั ด เจน และหากไม" มี บั ต รประจํ า ตั ว สอบ
ให!ใช!ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจํากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ จะไมอนุญาตใหเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(สัมภาษณ-) โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจําตัวสอบหายก"อนวันสอบ ให!ผู!เข!ารับการทดสอบความรู! ความสามารถที่ใช!
เฉพาะสําหรับตําแหน"งนํารูปถ"ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช!ในการสมัครสอบจํานวน ๑ รูป ไปติดต"อที่สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ก"อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครจะได!ดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใช!ในการสอบต"อไป
๔. การเข!ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน"ง (สัมภาษณ0) ต!องปฏิบัติดังนี้
(๑) ห!ามนําเครื่องสื่อสารและอุปกรณ0สื่อสารอิเล็กทรอนิกส0ทุกชนิดเข!าไปในห!องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก"อนเริ่มเวลาสอบไม"น!อยกว"า ๓๐ นาที แต"จะเข!าห!องสอบ
ได!ก็ต"อเมื่อได!รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ!าหน!าที่ควบคุมการสอบแล!ว
(๓) ต! องเชื่ อฟL ง และปฏิ บัติ ตามคํ าสั่ งและคํ าแนะนํา ของกรรมการ และเจ!า หน! า ที่
ควบคุมการสอบโดยเคร"งครัด
(๔) ต!องเข!าสอบกับกรรมการตามที่เจ!าหน!าที่ดําเนินการสอบกําหนดเท"านั้น
(๕) ผู!เข!าสอบที่ไปถึงห!องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล!ว ๓๐
นาที จะไม"อนุญาตให!เข!าสอบ
(๖) ผู! เ ข! า สอบจะต! อ งเข! า สอบตามตํ า แหน" งที่ ส มั ค ร และตามวั น เวลาและสถานที่
กําหนดในตารางสอบ ผู!ที่เข!าสอบผิดตําแหน"ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให!ตกและไม"มีสิทธิเข!ารับการ
สอบในตําแหน"งที่สมัครสอบอีก
(๗) เมื่ออยู"ในห!องสอบ ขณะสอบต!องไม"พูดหรือติดต"อกับผู!เข!าสอบอื่น หรือไม"ได!เข!า
สอบ และต!องไม"กระทําการใดๆ อันเป9นการรบกวนผู!ที่ยังสอบอยู"
(๘) เมื่อสอบเสร็จแล!ว ต!องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห!ามติดต"อกับผู!ที่ยังไม"ได!
เข!าสอบ และต!องไม"กระทําการใดๆ อันเป9นการรบกวนผู!ที่ยังสอบอยู"
(๙) ผู!ใดไม"ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯจะพิจารณา
สั่งงดการให!คะแนนก็ได!

-๓(๑๐) ผู!ใดไม"มาภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล"าว ถือว"าสละสิทธิ์ และไม"มี
สิทธิเข!ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน"ง (สัมภาษณ0) ครั้งนี้
๕. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู!ผ"านการ
คั ด เลื อ ก ในวั น ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร หรื อ เว็ ป ไซต0
WWW.PROBATION.GO.TH
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

(นางพาณี วลัยใจ)
ผู!อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข!าทํางานเป9นลูกจ!างชั่วคราว

บัญชีรายชื่อผู!ผ"านการทดสอบความรู! ความสามารถที่ใช!เฉพาะสําหรับตําแหน"งในการคัดเลือกบุคคล
เข!าทํางานเป9นลูกจ!างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
แนบท!ายประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
*******************************
๑.ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
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