(สําเนาคูฉบับ)

เรื่อง

ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม
รายชื่อผูมสี ิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................

ตามที่ สํ านักงานคุม ประพฤติจั ง หวัดเชียงใหม ไดมี ป ระกาศลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม ขึ้นในระหวางวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และไดกําหนดใหมีการ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง พรอมกําหนดวัน เวลาและ
สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2559 นั้น
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู
ความสามารถที่ ใช เ ฉพาะสํ า หรับ ตํ า แหนง พรอ มกํ า หนดวัน เวลาและสถานที ่ใ นการทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
(๒) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะ
สําหรับตําแหนง
ขอสอบ
ตําแหนง/
หมาย
วันที่สอบ/ตําแหนง
เวลา
จํานวน
สถานที่สอบ
เลขประจําตัวสอบ
เหตุ
ตําแหนง
หองประชุมสํานักงาน - ปากกา
วันเสารที่ 9 มกราคม 10.00 – - ขอเขียน เจาพนักงานธุรการ 28 คน คุมประพฤติจังหวัด น้ําเงิน
๑๒.๐๐ น.
2559
( 1 - 28 )
เชียงใหม
- น้ํายา
ลบคําผิด
๓. ประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม จะประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบความรู ความสามารถที่
ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง ภายในวันที่ 11 มกราคม 2559 ผูที่ ผานการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะ
สําหรับตําแหนง จะตองเขารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง สวน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความ
เหมาะสมกับตําแหนง จะแจงใหทราบภายในวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
และทาง www.probation.go.th
๔. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงใหผูเขา
รับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเทาหุมสน สุ ภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและ
ประพฤติตนเปนสุภาพชน (หามผูเขาสอบสวมเสื้อผาที่เปนผายืดหรือผายีนสโดยเด็ดขาด หากผูใดแตงกายตาม
ลักษณะไมสุภาพ อาจไมอนุญาตใหเขาสอบ)
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2. เปนหนาที่ของผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบและหองสอบ
3. ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช
แสดงคูกัน (หากไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหใชบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจําตัวประชาชน
(บัตรเหลือง) /ใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจําตัวที่สวนราชการ/สถานศึกษาออกให ซึ่ง
ปรากฏเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน และหากไมมีบัตรประจําตัวสอบ ใหใชใบอนุญาตของคณะกรรมการ
ประจํากองกลางในการการสอบแทน) ทั้งนี้หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการ
สอบ จะไมอนุญาตใหเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจําตัวสอบหายกอนวันสอบ ใหผูเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงนํารูปถายในครั้งเดียวกับที่ใชในการสอบสมัครสอบ จํานวน 1 รูป ไปติดตอที่ สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม ภายในวันที่ 8 มกราคม 2559 กอนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อสํานักงานคุมประพฤติจั งหวัด
เชียงใหม จะไดดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใชในการสอบตอไป
5. การเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ตองปฏิบัติดังนี้
(๑) หามนําเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบได
ก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
(๓) ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ และเจาหนาที่ควบคุม
การสอบโดยเครงครัด
(๔) ตอ งจั ดเตรี ยมเครื่ อ งเขี ยนหรื อ วั สดุ อุ ป กรณ ซึ่ งประกาศไว ในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะตองใชกระดาษและวัสดุอุปกรณที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม จัดไวใหโดยเฉพาะ
(๕) หามนําตํารา หนังสือ บันทึ กขอความ อุปกรณที่ ใชในการคํานวณทุ กชนิดหรือวัสดุ
อุปกรณอื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กําหนดเขาไปในหองสอบ เวนแตวัสดุอุปกรณซึ่งกําหนดใหจัดหาเอง
ตามขอ (4)
(๖) ภายในเวลา 45 นาทีนับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจากหอง
สอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
(๗) ผูเข าหองสอบหลั งจากเวลาที่ กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว 30 นาที จะไม
อนุญาตใหเขาสอบ
(๘) ผูเขาสอบจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
ในตารางสอบ ผูที่ เข าสอบผิดตําแหนง ผิดวัน เวลาและสถานที่ จะถูกปรับให ตกและไมมีสิ ทธิเขารับการคัดเลือก
ในตําแหนงที่สมัครสอบอีก
(๙) ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ใน
การสอบ จะไมไดรับคะแนนสําหรับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
(๑๐) เขียนชื่อตัว – ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบเฉพาะ
ในที่ที่กําหนดใหเทานั้น
(11) เมื่ออยูในหองสอบ ขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม ออกจากห องสอบ เวนแตจะไดรั บอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรื อเจ าหน าที่ ควบคุม
การสอบ
(12) หามสูบบุหรี่ขณะทําการสอบ
(13) เมื่อสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบแลวนั้น ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
(14) แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมไดเวนแต
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
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(15) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบ
จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตแลว
(16) เมื่อสอบเสร็จ ตองออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ
และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
(17) ผูใดไมปฏิบั ติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผูใดทุจริตหรือพยายาม
ทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
(18) ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว ถือวา สละสิทธิ์และไมมีสิทธิ
เขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2559
นายเทพพรหม ออนสีบุตร
(นายเทพพรหม ออนสีบุตร)
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม

4

เอกสารแนบทาย
บัญชีรายชื่อผูมีสทิ ธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
แนบทายประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดใหม ลงวันที่ 5 มกราคม 2559
*****************
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ (สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม)
เลขประจําตัวสอบ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
*
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
*
021
022
023
024
025
026
027
028

ชื่อตัว
นางสาวณภัชพร
นางสาวนิรัณตรี
นางสาวเจษฎาพร
นายชินภัทร
นายวัชร
นางสาวธนิดา
นางสาวศศิธร
นางสาวสรอยชบา
นางสาววรินญา
นางสาวธนัญญา
นางสาวอุไรวรรณ
นางสาวเมริสา
นางสาวสุกญ
ั ญา
นางสาวเกศินี
นางสาวณัฐรดา
นางสาวออมสิน
นางสาวกฤติกา
นางสาวกัลยดา
นางสาวปยฉัตร
นางสาวพรรณี
นางสาวณภัทร
นางสาวธิดาภรณ
นางสาวอังคณา
นางสาวกรรณิการ
นางสาวชนนิศา
นางสาวสุภาพร
นางสาวธวัลรัตนห
นางสาวจิรดา

หมายเหตุ * อยูระหวางตรวจสอบหลักฐาน

ชื่อสกุล
ตะแลง
แซเติ๋น
สิทธิ
จันทรเขียว
การบูรณ
นาธงชัย
แกวเทพย
บาลเย็น
หลีโชติวาณิชย
สิทธิ
ศรีวิชัย
โยมงาม
เอิบผักแวน
รัตนัง
เมืองธรรม
อินตะวงค
ปรีจันทร
ตาวะละ
ปาระหมู
ดวงเพ็ชร
นวลฟน
เมืองมา
วันนะวันนา
พิกุลทอง
บุญฤทธิ์
มั่งมูล
ณรงคศักดิ์
มงคล

