ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................
ตามที่สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ได้มีประกาศ ลงวันที่ 1
พฤษภาคม 2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัด
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ สาขาหัวหิน ซึ่งสานักงานคุมประพฤติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาหัวหิน ได้ดาเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มี สิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจน
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ภายในวันที่ 30
พฤษภาคม 2560 นั้น
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการ
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) เจ้าพนักงานธุรการ ดังนี้

วันที่สอบ/ตำแหน่ง
วันที่ 30 พ.ค. 2560

1. นางสาวปริญดา

บ้านศิลา

2. นางสาวสุกัญญา

เล็กจินดา

3. นางสาวสิราวรรณ

อู่เงิน

เวลำ
09.30 –
11.30 น.

ตำแหน่ง/
เลขประจำตัวสอบ
ตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนธุรกำร

จำนวน
3 ราย

สถำนที่สอบ
ห้องประชุมสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขา
หัวหิน

หมำยเหตุ

-๒๓. ระเบียบเกี่ยวกับกำรทดสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปฏิบัติตามระเบียบ
ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ำมผู้เข้ำสอบสวมเสื้อผ้ำที่เป็นผ้ำยืดหรือผ้ำยีนส์โดยเด็ดขำด หำกผู้ใดแต่งกำย
ตำมลักษณะไม่สุภำพ อำจไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) ที่
จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ และต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กาหนดโดย
เคร่งครัด
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชำชนไปในวันสอบทุกครั้ ง เพื่อใช้
แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจาตัว
ประชาชน (บั ตรเหลื อง)/ใบแทนใบรั บบั ตรประจ าตั วประชาชน (บัตรชมพู)/บั ตรประจ าตั วที่ ส่ วนราชการ/
สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มี บัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้
ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หำกไม่มี บัตรใดบัตรหนึ่งในกำรสอบ
กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรสอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำรับกำรทดสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
(สัมภำษณ์) โดยเด็ดขำด
กรณีบั ตรประจ าตั วสอบหายก่อนวันสอบ ให้ ผู้ เข้ารั บการทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์) นารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่ สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
เพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดเท่านั้น
(๕) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐
นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก

-๓(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๗) เมื่ ออยู่ ในห้ องสอบ ขณะสอบต้ องไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อกั บผู้ เ ข้ าสอบอื่ น หรื อ
บุ คคลภายนอก และไม่ออกจากห้ องสอบ เว้ นแต่ จะได้รั บอนุ ญาตและอยู่ ในความดูแลของกรรมการหรื อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๘) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๙) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
สั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๐) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งนี้
๕. สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดประจวบคี รีขันธ์ สาขาหัวหิน จะประกาศรายชื่อและขึ้น
บัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาหัวหิน หรือเว๊ปไซค์ WWW.PROPATION.GO.TH
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

(นางนันทนิช ตรีเทพ)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน

