(สําเนาคูฉบับ)

เรื่อง

ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม
รายชื่อผูผานการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และผูมีสิทธิเขารับการทดสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) กําหนดวัน เวลาและสถานที่และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................

ตามที่ สํ านักงานคุม ประพฤติจั ง หวัดเชียงใหม ไดมี ป ระกาศลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะ
สําหรับตําแหนงเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 และกําหนดจะประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบ
ความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตํ าแหนง ซึ่ งเปนผูมี สิ ทธิเ ขารับ การทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (สัม ภาษณ) ตลอดจนกําหนดวัน เวลาและสถานที่ใ นการทดสอบภาคความเหมาะสมกับ ตําแหนง
(สัมภาษณ) ภายในวันที่ 11 มกราคม 2559 นั้น
สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด เชี ย งใหม จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู ผ า นการทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเ ฉพาะสํ าหรับ ตํา แหนง และผูม ีสิท ธิเ ขา รับ การทดสอบภาคความเหมาะสมกับ ตํา แหนง
(สัมภาษณ) พรอมกําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ดังนี้
(๑) รายชื่ อผูผา นการทดสอบความรู ความสามารถที่ใช เ ฉพาะสํ า หรับตําแหน ง
และผูมีสิทธิเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
(๒) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(สัมภาษณ)
ตําแหนง/
วันที่สอบ/ตําแหนง
เวลา
จํานวน สถานที่สอบ
หมายเหตุ
เลขประจําตัวสอบ
ตําแหนง
สํานักงานคุม
วันที่ 13 มกราคม
ตั้งแต 10.00 น. - เจาพนักงานธุรการ 10 คน ประพฤติจังหวัด
2559
เปนตนไป
เชียงใหม

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ใหผูมีสิทธิเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุ ษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและ
ประพฤติตนเปนสุภาพชน (หามผูเขาสอบสวมเสื้ อผาที่ เปนผายืดหรือผายีนส โดยเด็ดขาด หากผูใดแตงกาย
ตามลักษณะไมสุภาพ อาจไมอนุญาตใหเขาสอบ)
๒. เป นหนาที่ ของผู มี สิ ทธิเขารั บการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตํา แหนง (สั ม ภาษณ)
ที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบและหองสอบ และตองปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กําหนดโดย
เครงครัด

๓. ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใชแสดงคูกัน
(หากไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหใชบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรเหลือง)
/ใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน (บั ตรชมพู)/บัตรประจํ าตัวที่สวนราชการ/สถานศึกษาออกให ซึ่ งปรากฏ
เลขประจํ าตัวประชาชน ๑๓ หลั กชัดเจน และหากไมมี บัตรประจํ าตัวสอบ ใหใชใบอนุ ญาตของคณะกรรมการ
ประจํากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไมมี บัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การสอบ จะไมอนุญาตใหเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจําตัวสอบหายกอนวันสอบ ใหผูเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(สัมภาษณ) นํารูปถายในครั้งเดียวกั นกับที่ใชในการสมั ครสอบ จํานวน ๑ รูป ไปติดตอที่สํ านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม ภายในวันที่ 12 มกราคม 2559 กอนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงใหม จะไดดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใชในการสอบตอไป
๔. การเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) หามนําเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบได
ก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
(๓) ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ และเจาหนาที่ควบคุม
การสอบโดยเครงครัด
(๔) ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดเทานั้น
(๕) ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว ๓๐ นาที
จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
(๖) ผูเขาสอบจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
ในตารางสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขารับการในตําแหนง
ที่สมัครสอบอีก
(๗) เมื่ออยูในหองสอบ ขณะสอบตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ
(๘) เมื่อสอบเสร็จแลว ตองออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ
และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
(๙) ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาสั่ง
งดการใหคะแนนก็ได
(๑๐) ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิ
เขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ครั้งนี้

๕. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี ผูผาน
การคัดเลือกในวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม หรือเวปไซต
WWW.PROBATION.GO.TH
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559
นางศิริพร ผาสุขดี
(นางศิริพร ผาสุขดี)
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม

เอกสารแนบทาย
บัญชีรายชื่อผูผานการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปน
ลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
แนบทายประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 11 มกราคม 2559
*****************
๑. ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ (สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม)
เลขประจําตัวสอบ
002
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ชื่อตัว
นางสาวนิรัณตรี
นายชินภัทร
นางสาวศศิธร
นางสาวสรอยนภา
นางสาวสุกญ
ั ญา
นางสาวกัลยดา
นางสาวณภัทร
นางสาวชนนิศา
นางสาวสุภาพร
นางสาวจิรดา

ชื่อสกุล
แซเติ๋น
จันทรเขียว
แกวเทพย
บาลเย็น
เอิบผักแวน
ตาวะละ
นวลฝน
บุญฤทธิ์
มั่งมูล
มงคล

