(สาเนาคู่ฉบับ)

ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง กาหนดวัน เวลา
และสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................
ตามที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
สาขาฮอด ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560 และได้กาหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารั บการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นั้น
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่ง/
อุปกรณ์ที่ใช้
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา
จานวน
สถานที่สอบ
เลขประจาตัวสอบ
ในการสอบ
วันที่ 9 09.3๐-๑1.๐๐ น. ข้อเขียน เจ้าพนักงานธุรการ 16 คน สานักงาน
- ปากกา
ธันวาคม 11.30-12.00 น. ปฏิบัติ
คุมประพฤติจังหวัด สีน้าเงิน
2560
เชียงใหม่
หรือสีดา
(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง จะต้องเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ส่วนวัน เวลาและสานที่ในการทดสอบความเหมาะสม
กับตาแหน่ง จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และทาง
เว็ปไซค์กรมคุมประพฤติ ( www.probation.go.th )

(4) ระเบียบ...

-2(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ให้ผู้เข้ารับ
การทดสอบ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน
เป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ
อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดง
คู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน (บัตร
เหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลข
ประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลาง
ในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้
เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความ สามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่งนารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อทีส่ านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่ งและคาแนะน าของกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องจั ดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุ ปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด หรือ
วัสดุอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้จัดหาเองตาม
ข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาทีนับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(๗) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐
นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(8) ผู้เข้าสอบ...

-3(๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่
ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิ ดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ ตกและไม่มีสิ ทธิเข้ารับการใน
ตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ใน
การสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑๐) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑๓) เมื่ อ สอบเสร็ จ ก่ อ นเวลาและส่ ง ค าตอบนั้ น แล้ ว ต้ อ งได้ รั บอนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้น
แต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุ ดทาคาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
สอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับ การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และคณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

อภิฑูรย์ ภู่เพชร
(นายอภิฑูรย์ ภู่เพชร)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
สาเนาถูกต้อง
สุรภี เจริญพันธ์
(นางสุรภี เจริญพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการคัดเลือกบุคคล
เข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
***************************
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตาแหน่งเจ้าพนักงาน
เลขประจาตัวสอบ

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

001

นางสาวกรรณิการ์

เขียวกันทะ

002

นางเรณู

จิวิตัน

003

นางสาวเสาวนีย์

เชิงเงี้ยว

004

นางสาวนัฐกานต์

ตันโย

005

นางสวนวรัตน์

จาปาศรี

006

นางสาววิไลวรรณ

จันทโรทัยกุล

007

นางสาวจุฑารัตน์

จันทรณบุตร

008

นางสาวพิมพ์ชนก

มณีวรรณ

009

นางสาวอินทิรา

คานันท์

010

นางสาวจิราพร

พรหมเมศร์

011

นางสาวอรพรรณ

การบูรณ์

012

นายนภัทรธนากร

อะทะถ้า

013

นางสาวศิริพรรณ

ตระกูลศุภมิตร

014

นางสาวจิราภา

จันปุ๊ด

015

นางสาวพรรณิดา

เป็งใจ

016

นางสาวพิชญา

จินาคา

หมายเหตุ
อยู่ระหว่างตรวจสอบวุฒิการศึกษา

