เรื่อง

ประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปตตานี
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
______________________

ตามที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปตตานี ไดมีประกาศลงวันที่ 9 มกราคม 2561
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนงพี่เลี้ยงผูติดยาเสพติด ปฏิบัติงานในสังกัดศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปตตานีขึ้นในระหวางวันที่ 16 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561
และไดกําหนดใหมีก ารประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา รับ การทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสํา หรั บ
ตําแหนง พรอมกําหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 7 กุมภาพัน ธ
2561 นั้น
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปตตานี จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบ
ความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ ตําแหนง พรอมกําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
(1) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
(2) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง
ตําแหนง/
อุปกรณที่ใช
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา
จํานวน
สถานที่สอบ
เลขประจําตัวสอบ
ในการสอบ
หองประชุมใหญ ชั้น 3 -ปากกาสี น้ํ า
09.00น.
17 กุมภาพันธ
พี่เลี้ยงผูติดยา
ณ ศูนยฟนฟู
เงิน หรือสีดํา
ถึง
- ขอเขียน
7 คน
2561
เสพติด
สมรรถภาพผูติดยา
- น้ํ า ย า ล บ
12.00 น.
เสพติดปตตานี
คําผิด
(3) ประกาศรายชื่อผูผา นการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปต ตานี จะประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และจะประกาศผูมีสิทธิเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง(สัมภาษณ) สวนวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ) จะแจงให
ทราบ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 ทางประกาศ ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปตตานี และ
ทาง www.probation.go.th หรือทาง facebook ของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปตตานี

-2(4) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงใหผูเขารับ
การทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และ
ประพฤติตนเปนสุภาพชน (หามผูเขาสอบสวมเสื้อผาที่เปนผายืดหรือผายืนสโดยเด็ดขาด หากผูใดแตงกาย
ตามลักษณะไมสุภาพ อาจไมอนุญาตใหเขาสอบ)
2. เปนหนาที่ของผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
ที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และหองสอบ
3. ตองนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใชแสดงคู
กัน (หากไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหใชบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจําตัวประชาชน
(บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจําตัวที่สวนราชการ/สถานศึกษาออก
ให ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน และหากไมมีบัตรประจําตัวสอบ ใหใชใบอนุญาตของ
คณะกรรมการประจํากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการสอบ จะไมอนุญาตใหเ ขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสํ าหรับ
ตําแหนงโดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจําตัวสอบหายกอนวันสอบ ใหผูเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใช
เฉพาะสําหรับตําแหนงนํารูปถายในครั้งเดียวกันกับที่ใชในการสมัครสอบ จํานวน 1 รูป ไปติดตอที่ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดปตตานี กอนวันที่ 17 กุมภาพันธ ในเวลาราชการ เพื่อศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดปตตานี จะไดดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใชในการสอบตอไป
4. การเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง ตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) หามนําเครื่องสื่อสารและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
(2) ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบ
ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
(3) ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ และเจาหนา ที่
ควบคุมการสอบโดยเครงครัด
(4) ตองจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ ซึ่งประกาศไวในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะตองใชกระดาษและวัสดุอุปกรณที่ศนู ยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปตตานีจัดไวใหโดยเฉพาะ
(5) หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ อุปกรณที่ใชในการคํานวณทุกชนิด หรือ
วัสดุอุปกรณอื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กําหนดเขาไปในหองสอบ เวนแตวัสดุอุปกรณซึ่งกําหนดให
จัดหาเองตามขอ (4)
(6) ภายในเวลา 45 นาทีนับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจาก
หองสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ

-3(7) ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว
30 นาที จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
(8) ผูเขาสอบจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กําหนดในตารางสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขารับการ
สอบในตําแหนงที่สมัครสอบอีก
(9) ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่
ในการสอบ จะไมไดรับคะแนนสําหรับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
(10) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น
(11) 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 และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการสอบ
(12) หามสูบบุหรี่ขณะทําการสอบ
(13) เมื่ อ สอบเสร็ จ ก อ นเวลาและส ง คํ า ตอบนั้ น แล ว ต อ งได รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
(14) แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวน
แตคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
(15) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม การสอบใหห ยุดทํ า
คําตอบจะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาต
แลว
(16) เมื่อสอบเสร็จ ตองออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมได
เขาสอบ และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
(17) ผู ใ ดไมป ฏิบั ติ ตามระเบี ย บปฏิบัติเ กี่ ย วกั บ การสอบนี้ หรื อ ผูใ ดทุ จ ริต หรื อ
พยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และ
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
(18) ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ และไมมี
สิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561

(นางอําไพ ชนะชัย)
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปตตานี
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปตตานี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบทายประกาศรายชื่อ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปตตานี
แนบทายประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปตตานี ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2561
_______________________

ตําแหนง พี่เลี้ยงผูติดยาเสพติด
เลขประจําตัวสอบ
001
002
003
004
005
006
007

ชื่อตัว
นายสิทธิโชค
นายนิอัลวีย
นายสุไลมาน
นายมะยูโซะ
นายมะดารี
นายอิลฮัม
นายดุลรอฟต
********************

ชื่อสกุล
สุขสวัสดิ์
ดือราแม
สือแม
เปาะแม
ยูโซะ
แวสามะ
บอเตาะ

