เรื่อง

ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้า
รับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) กาหนดวัน เวลา และ
สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................

ตามที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ได้มีประกาศลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชี ยงราย และส านั กงานคุ มประพฤติ จั งหวัดเชี ยงราย สาขาเทิ ง ซึ่ งส านั กงานคุ มประพฤติ จั งหวัดเชี ยงราย ได้
ดาเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม
2559 และกาหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มี
สิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจนกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการ
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ภายในวันที่ 27 มกราคม 2559 นั้น
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด เชี ย งราย จึ งขอประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง และผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง
(สัมภาษณ์) พร้อมกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนี้
๑. รายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง และ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
๒. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ตาแหน่ง/
วันที่สอบ/ตาแหน่ง
เวลา
จานวน
สถานที่สอบ
หมายเหตุ
เลขประจาตัวสอบ
ตาแหน่ง
4 กุมภาพันธ์ 2559 ๐๙.๓๐ น. พนักงานคุมประพฤติ
12
ห้องประชุมสานักงาน
เลขประจาตัวสอบ
คุมประพฤติจังหวัด
1001 - 1091
เชียงราย อาคาร 2
ชั้น 2
13.30 น.

เจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจาตัวสอบ
2001 - 2017

-2-

3

ห้องประชุมสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัด
เชียงราย อาคาร 2
ชั้น 2

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปฏิบัติตามระเบียบ
ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุ ภาพเรียบร้อยตามประเพณี นิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้ มส้ น สุภาพบุรุษสวมเสื้ อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตาม
ลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ที่
จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้ องสอบ และต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กาหนดโดย
เคร่งครัด
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่
กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน (บัตร
เหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้ ซึ่ ง
ปรากฏเลขประจ าตั ว ประชาชน ๑๓ หลั ก ชั ด เจน และหากไม่ มี บั ต รประจ าตั ว สอบ ให้ ใช้ ใบอนุ ญ าตของ
คณะกรรมการประจ ากองกลางในการสอบแทน) ทั้ งนี้ หากไม่ มี บั ตรใดบั ตรหนึ่ งในการสอบ กรรมการหรื อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) โดย
เด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) นารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่สานักงาน คุมประพฤติ
จั งหวัดเชี ยงราย ภายในวันที่ 3 กุ มภาพั นธ์ 2559 ก่ อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิ กา เพื่ อส านั ก งาน
คุ ม
ประพฤติจังหวัดเชียงรายจะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดเท่านั้น
(๕) ผู้ เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลั งจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐
นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๖) ผู้ เข้ าสอบจะต้ องเข้ าสอบตามต าแหน่ งที่ สมั คร และตามวั น เวลาและสถานที่ ที่
กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบ
ในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(7) เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบ ขณะสอบต้ อ งไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบ
(8) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
สอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
/9…
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(9) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาสั่ง
งดการให้คะแนนก็ได้
(๑0) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งนี้
๕. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใน
วันที่ 8 กุมภาพั นธ์ 2559 ณ ส านั กงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงราย, www.probation.go.th
และ
Facebook สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นายอภิฑูรย์ ภู่เพชร)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารแนบท้าย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคมประพฤติจังหวัดเชียงราย และสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงราย ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
******************************
1. ตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ
1001
1006
1011
1023
1027
1034
1040
1041
1054
1061
1066
1068

ชื่อตัว
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา
นางสาวกฤติยา
นายวัลลภ
นางสาววรพิชชา
นางสาวหนึ่งฤทัย
นายสุตวิ ัฒน์
นางสาวชิดกมล
นายจักรกฤช
นางสาวลลิตา
นางสาวชนกภัทร์
นายพรพรรณ
นางสาวนฤมล

ชื่อสกุล
คล่องแคล่ว
สุทธนู
นพสรอมรกิจ
ทามะนิตย์
แดงโคตร
หงอกชัย
แลใจ
โนวังหาร
สุวรรณประภา
คาบุญเรือง
ก้างออนตา
แสนคา

2. ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจาตัวสอบ
1002
1006
1012

ชื่อตัว
นางสาวกัลยาณี
นายทนันชัย
นางสาวน้าทิพย์

************

ชื่อสกุล
ใจคา
ชื่นจิตร
น้อยดี

