(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
------------------------------------------------ตามที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด พั ง งา ได้ มี ป ระกาศลงวั น ที่ 27 มกราคม 2559
เรื่ องรั บ สมั ครสอบคัดเลื อกบุ คคลเข้าทางานเป็นลู ก จ้างชั่ ว คราวเพื่อ ปฏิบัติ ราชการในสั งกัด ส านัก งานคุ ม
ประพฤติจั งหวัดพังงา ขึ้น ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 และได้
กาหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้
(1) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(2) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา
ตาแหน่ง/เลข จานวน สถานที่สอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ประจาตัว
สอบ
สอบ
26 กพ.59 09.00– 12.00 น.
- ข้อเขียน
01 – 10 12 คน ห้ อ ง ข า ย - ปากกาสีน้าเงิน
12 – 13
ทอดตลาด หรือสีดา
สนง.บังคับ - น้ายาลบคาผิด
คดีจ.พังงา
26 กพ.59 13.00 – 15.00น.
- ปฏิบัติ
01 – 10 12 คน สานักงานคุม
12 – 13
ประพฤติ
จ.พังงา
(3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด พั ง งา จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
พังงา และทาง www.probation.go.th ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
จะต้องเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 9มีนาคม 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา
ณ สานักงานคุมประพฤติพังงา
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-2(4) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียน ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพ สตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้ม
ส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใด
แต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
2. เป็ น หน้ า ที่ข องผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้า รั บการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เ ฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่และห้องสอบ
3. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้
แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจาตัว
ประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัว ที่ส่วนราชการ/
สถานที่ศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจาตัวสอบ ให้
ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่งนารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน 1 รูป ไปติดต่อที่สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อสานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดพังงา จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
4. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(2) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้ อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(3) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบโดยเคร่งครัด
(4) ต้ อ งจั ด เตรี ย มเครื่ อ งเขี ย นหรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ซึ่ ง ประกาศไว้ ใ นตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(5) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด หรือวัสดุ
อุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯกาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้
จัดหาเองตามข้อ (4)
(6) ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจาห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(7) ผู้เข้ารับที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(8) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ในตารางสอบ ผู้เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบ
ในตาแหน่งทีส่ มัครสอบอีก
(9) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการ
สอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
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-3(10) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบเฉพาะใน
ที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(11) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้ เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบ
(12) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(13) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบแล้วนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(14) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(15) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมาการสอบให้หยุดทาคาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต
(16) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(17) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต
อาจไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า รั บ การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง และ
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(18) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้า
รับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)

จีรวรรณ เภาไฟ
(นางสาวจีรวรรณ เภาไฟ)
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจงั หวัดพังงา ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
************************************************

1. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจาตัวสอบ
100001
100002
100003
100004
100005
100006
100007
100008
100009
100010
100011
100012
100013
100014

ชื่อตัว
นางสาวศิริพร
นางสาวสุภาภรณ์
นางสาวณัฐชนา
นางกาญจนา
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวสุพัตรา
นายธนวัฒน์
นางณัชชา
นางสาวสุวะนันท์
นางสาวเกตุแก้ว
นางสาวพัชรี
นางสาววัชรีพร
นายวิรพงศ์
นางอนุรัชน์

ชื่อสกุล
จรุงการ
เพชรด้วง
แท่นหิรัญ
พรหมรักษา
บุญเทพ
ชูช่วย
สัจจารักษ์
ทองสกุล
มงคล
จันปลั่งสิริกุล
ดวงศรีสุข *ขาดคุณสมบัติ*
ภูสีเขียว
วงค์แฝด
ไวยพัฒน์
*ขาดคุณสมบัติ*

