ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................
ตามที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตากได้มีประกาศลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง
รับ สมั ครสอบคั ด เลือ กบุ คคลเข้า ทางานเป็น ลูก จ้า งชั่ วคราว เพื่ อปฏิบั ติร าชการในสั งกั ด ส านั กงาน
คุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2561 - 11 พฤษภาคม 2561
และได้กาหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลา และสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม
2561 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่ง/
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา
จานวน
สถานที่สอบ
เลขประจาตัวสอบ
การสอบ
วันที่ 23 ๐๙.๐๐ - - ข้อเขียน เจ้าพนักงานธุรการ 23 คน สานักงานบังคับคดี
- ปากกาสีน้าเงิน
พฤษภาคม 12.๐๐ น.
เลขที่ 002 – 024
จังหวัดตาก สาขาแม่สอด หรือสีดา
2561
-น้ายาลบคาผิด
13.00 - - ปฏิบัติ เจ้าพนักงานธุรการ 23 คน สานักงานคุมประพฤติ
16.30 น.
เลขที่ 002 - 024
จังหวัดตาก สาขาแม่สอด

/ (3) ประกาศ...

-๒(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ตาก จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง จะต้องเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ส่วนวัน
เวลาและสถานที่ในการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 25 พฤษภาคม
2561 ณ สานักงานคุมประพฤติคุมประพฤติจังหวัด ตาก, สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขา
แม่สอด และทาง www.probation.go.th
(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฎิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ ในกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดย
เด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง
เพื่อใช้แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตร
ประจาตัวประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่
ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตร
ประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใด
บัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ความ
สามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง นารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป
ไปติดต่อที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ก่อนเวลา
๑๖.๓๐ น. เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัด ตาก สาขาแม่สอด จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตร
ประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้า
ไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
/ (3) ต้อง...

-๓(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบตั ิตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตาราง
สอบไปเอง นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัด ตาก สาขา
แม่สอด จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณ
ทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุ
อุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้จัดหาเองตามข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาทีนับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ
จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่
คุมสอบ
(๗) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตาราง
สอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้
ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
(๑๐) เขี ย นชื่ อตั ว -ชื่ อสกุ ล วิช าที่ สอบ ตาแหน่ งที่ สมั ครสอบและ
เลขประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑๓) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้อง
สอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้
หยุดทาคาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบได้อนุญาตแล้ว
/ (16) เมื่อ...

-๔(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ
ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุ ญาตให้เข้ารับ การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง และคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการ
ให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ถือว่าสละ
สิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก

เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
*****************
1. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจาตัวสอบ
002
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013
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020
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022
023
024

ชื่อตัว
นางสาวนงคราญ
นางสาวนันท์นภัส
นางสาวอนัญญา
นางสาวทิพวรรณ
นางสาวกันต์กมล
นายวิทยา
นางสาวกุลธิดา
นางสาวเบญจรัตน์
นางสาวจตุพร
นางสาวสินนี าถ
นางสาวอรยา
นางสาวนัฎยา
นางสาวกฤษณา
นางสาวรัตน์สดุ า
นางสาวพิชอิงฟ้า
นางสาววรารัตน์
นายเบญจรงค์
นางสาวพิชณิการณ์
นางสาววลัยพรรณ
นางสาวประภัสสร
นายดนุพล
นายชัยยุทธ
นางสาวนัทธมน

ชื่อสกุล
สกุลเดชสาราญ
กะตา
พิณพาทย์
ปันจักร
แซ่กอื
จันทราวงศ์
บุญกัน
เทพอุด
ส่างแก้ว
สาคะโร
นุหยิ่น
ทวีชัยไพศาล
โองก๋า
สุภเสน
คงความเสรี
ศิริพิมพ์
บัวสาย
จรูญวนาลัย
แซ่เจียง
คาภา
เสลานุกุล
ยิ่งยมสาร
แสนป้อง

