-สำเนำประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาแพงเพชร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................
ตามที่สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดกาแพงเพชร ได้มีประกาศลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสานักงาน คุมประพฤติ
จังหวัดกาแพงเพชร ขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2559 และได้กาหนดให้มีการรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้เฉพาะส าหรั บตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2559 นั้น
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดกาแพงเพชร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า รับการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

วันที่สอบ
วันที่ 17
มีนาคม
2559

(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่ง/
สถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
เวลา
สอบวิชา
จานวน
เลขประจาตัวสอบ
สอบ
การสอบ
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
- ข้อเขียน
เจ้าพนักงานธุรการ
23 คน สนง.
- ปากกาสีน้าเงิน
คุมประพฤติ หรือสีดา
๐๐๑-๐27
จังหวัด
กาแพงเพชร

13.๐๐-15.00 น.

- ภาคปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ
๐๐๑-๐27

23 คน

สนง.

- ปากกาสีน้าเงิน
คุมประพฤติ หรือสีดา
จังหวัด
กาแพงเพชร

(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดกาแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ สานักงานคุมประพฤติ จังหวัด
กาแพงเพชร และทาง WWW.PROBATION.GO.TH ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง จะต้องเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 28 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
/(4)...

-2(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่ งกายให้ สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ยตามประเพณี นิ ยม กล่ า วคื อ สุ ภ าพสตรี ส วมเสื้ อ
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้ มส้ น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้ อไว้ในกางเกง สวม
รองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด
หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้ องน าบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ ง
เพื่อใช้ แสดงคู่ กัน (หากไม่มี บั ตรประจ าตัวประชาชน ให้ ใช้ บัตรประจ าตัวเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ/ใบรับรองบัตร
ประจาตัวประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/
สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้
ใบอนุ ญาตของคณะกรรมการประจ ากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารั บการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยเด็ดขาด
กรณี บั ตรประจาตัวสอบหายก่ อนวันสอบ ให้ ผู้ เข้ารั บการทดสอบความรู้ ความ
สามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งนารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาแพงเพชร ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาแพงเพชร จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบ
ต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้ องเชื่ อฟั ง และปฏิ บัติ ตามค าสั่ งและค าแนะนาของกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดกาแพงเพชร จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด
หรื อวัสดุ อุ ปกรณ์อื่ นใดนอกเหนื อจากที่คณะกรรมการฯ ก าหนดเข้ าไปในห้ องสอบ เว้ นแต่ วั สดุ อุ ปกรณ์ ซึ่ ง
กาหนดให้จัดหาเองตามข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาทีนับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะ
ออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(๗) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไป
แล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
/(8)..
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-3(๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้า
รับการในตาแหน่งทีส่ มัครสอบอีก
(๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่ง
สอบผิดที่ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑๐) เขี ย นชื่ อ ตั ว -ชื่ อ สกุ ล วิ ช าที่ ส อบ ต าแหน่ ง ที่ ส มั ค รสอบและเลข
ประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้ เข้าสอบอื่นหรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑๓) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุด
ทาคาตอบจะต้องหยุ ดทันที แต่จะออกจากห้ องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้
อนุญาตแล้ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่
ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และ
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์
และไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9

สาเนาถูกต้อง
สุวรรณา คมคาย
(นางสาวสุวรณา คมคาย)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เ

วีระศักดิ์ ไชยสิงห์
(นายวีระศักดิ์ ไชยสิงห์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาแพงเพชร
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาแพงเพชร

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการคัดเลือกบุคคล
เข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติ จังหวัดกาแพงเพชร
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาแพงเพชร ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559
*****************
1. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจาตัวสอบ
๐๐๑
004
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027

ชื่อตัว
นางสาวนุดารัตน์
นางสาวสุวีวรรณ
นางสาวรัชนีกร
นางสาวอนิสา
นางสาวธนิตา
นางสาวจิราวรรณ
นางสาวพิทยา
นางสาวพรทิพย์
นางสาวกรสุดา
นายสุพัฒน์
นางสาวสิริมาส
นางสาวนฤมล
นางสาวเบญจมาศ
นางสาวแพรววนิต
นายสุนทรา
นางสาวกมลวรรณ
นางสาวญาดา
นางสาวพัชรินทร์
นางสาวศริญพร
นายวิธุวัท
นางสาววิมล
นางสาววันวิสา
นางสาวธัญญรักษ์

ชื่อสกุล
เกิดพันธ์
น้อยนามบุญ
แซ่อึ้ง
เอี่ยมอ่า
มาน้อย
เงินเมือง
สอนตา
ปามา
เมืองฉาย
ระยับ
ศรีนิ่มนวล
ยาสอน
ทหารเสือ
ฉาไธสง
มิดทา
พิณเมืองทอง
ทานุวัฒน์
นุ่มฤทธิ์
คงสิบ
ธูปบูชา
เพ็ชรพิชัย
ทองเพชรนิล
จักกาวิละ

หมายเหตุ เลขประจาตัวสอบ 002 , 003 , 005 , 006 คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ

