สําเนา

ประกาศสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

......................................
ตามที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ไดมีประกาศลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเป นลูกจางชั่ วคราว เพื่อปฏิบั ติราชการในสังกัดสํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ระหวางวันที่ 9 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2559 และไดกําหนดใหมี
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง พรอมกําหนดวัน
เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559 นั้น
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบ
ความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรั บตํ าแหน ง พรอมกําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
(๒) กํ าหนดวั น เวลา และสถานที่ ในการทดสอบความรู ความสามารถที่ใช เฉพาะสํ าหรั บ
ตําแหนง
วันที่สอบ
วันที่ 7
เมษายน
2559

เวลา
๐๙.๐๐ ๑2.๐๐
นาฬิกา

13.00 16.00
นาฬิกา

ตําแหนง/
เลขประจําตัวสอบ
- ขอเขียนแบบ
พนักงานคุมประพฤติ
ปรนัย ๕๐ ขอ ๆ ละ
๐๐๑ –046
๒ คะแนน
(การประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑ )
สอบวิชา

- สอบสัมภาษณ
(การประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 2 )

-๒-

จํานวน

สถานที่สอบ

46 คน สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
สมุทรปราการ

อุปกรณที่ใชใน
การสอบ
- ปากกาสีน้ําเงิน
หรือสีดํา
-น้ําลาลบคําผิด

(๓) ประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงภายใน วันที่ 8 เมษายน 2559 ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
สมุทรปราการ และทาง WWW.PROBATION.GO.TH
(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง
ใหผูเขารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและ
ประพฤติตนเปนสุภาพชน (หามผูเขาสอบสวมเสื้อผาที่เปนผายืดหรือผายีนสโดยเด็ดขาด หากผูใดแตงกาย
ตามลักษณะไมสุภาพ อาจไมอนุญาตใหเขาสอบ)
๒. เปนหนาที่ของผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงที่
จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบและหองสอบ
๓. ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ ง เพื่อใช
แสดงคูกัน (หากไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหใชบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจําตัว
ประชาชน (บั ตรเหลื อง)/ใบแทนใบรั บบั ตรประจํ าตั วประชาชน (บั ตรชมพู)/บั ตรประจํ าตั วที่ ส วนราชการ/
สถานศึกษาออกให ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไมมีบัตรประจําตัวสอบ ใหใช
ใบอนุ ญาตของคณะกรรมการประจํ ากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ งในการสอบ
กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ จะไมอนุญาตใหเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใช
เฉพาะสําหรับตําแหนง โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจําตัวสอบหายกอนวันสอบ ใหผูเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใช
เฉพาะสําหรับตําแหนงนํารูปถายในครั้งเดียวกันกับที่ใชในการสมัครสอบ จํานวน ๑ รูป ไปติดตอที่ สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2559 กอนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จะไดดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใชในการสอบตอไป
๔. การเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) หามนําเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
(๓) ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ และเจาหนาที่ควบคุมการ
สอบโดยเครงครัด

/ (4) ตองจัดเตรียม...

-๓(๔) ตองจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ ซึ่งประกาศไวในตารางสอบไปเอง นอกจากนั้น
จะตองใชกระดาษและวัสดุอุปกรณที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จัดไวใหโดยเฉพาะ
(๕) หามนํ าตํารา หนังสื อ บันทึกขอความ อุปกรณที่ใชในการคํานวณทุกชนิ ด หรือวัสดุ
อุปกรณอื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กําหนดเขาไปในหองสอบ เวนแตวัสดุอุปกรณ
ซึ่งกําหนดให
จัดหาเองตามขอ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาทีนับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจากหองสอบ
ไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
(๗) ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว ๓๐ นาที จะ
ไมอนุญาตใหเขาสอบ
(๘) ผูเขาสอบจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดใน
ตารางสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขารับการในตําแหนง
ที่สมัครสอบอีก
(๙) ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ในการ
สอบ จะไมไดรับคะแนนสําหรับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
(๑๐) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่
กําหนดใหเทานั้น
(๑๑) เมื่ออยูในหองสอบ ขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และ
ไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการ
สอบ
(๑๒) หามสูบบุหรี่ขณะทําการสอบ
(๑๓) เมื่อสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช ในการสอบจะนํ าออกจากห องสอบไมได เว นแต
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบจะตอง
หยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตแลว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ตองออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ
และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
(๑๗) ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริต
อาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได

/4. (18) ผูใดไมมา...

-๔(๑๘) ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว ถือวา สละสิทธิและไมมีสิทธิเขา
รับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ลงชื่อ

กันฑจนา คิดนุนาม
(นางสาวกันฑจนา คิดนุนาม)
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาลูกจางชั่วคราว
สังกัด สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ

สําเนาถูกตอง

(นางสาวทิพวัลย สุขสุวานนท)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ทิพวัลย ร/ต
เทียมแข พ

เอกสารแนบทาย
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
ในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว สังกัด สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
แนบทายประกาศ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9
*********************

1. ตําแหนงพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจําตัวสอบ

ชื่อตัว

ชื่อสกุล

๐๐๑

นางสาววารีวรรณ

ใจเอี่ยม

002

นางสาวจินตนิภา

แดงประเทศ

003

นายธนกฤติ

สอนศาสตร

004

นางสาววรรณพร

ฟาวิสุทธิ์

005

นางสาวสุธาสินี

วัฒนสุข

006

นางสาวจิรนันท

พาที

007

นางสาวทิพวรรณพร

นัดทะยาย

008

นางสาวปยะดา

สมบัติวงศ

009

นางสาวน้ําฝน

ทองนอก

010

นางสาวปนัดดา

ยวงเดชกลา

011

นางสาวเบญจพร

ไชยโย

012

นางสาวมณัญญา

นันทะวงศ

013

นางสาวจุฑาภรณ

พรหมกาล

014

นายอดิเรก

อินทะนะนก

015

นายสถาพร

ณ นคร

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อตัว

ชื่อสกุล

016

นายชัชวาล

ประเสริฐศิลป

017

นายจักรกฤตย

ชื่นบาน

018

นางสาวภัทรวรรณ

หาญเขตต

019

นางสาววรัชยา

มูลตรีบุตร

020

นายณัฐพงษ

บุตรยี่

021

นายธนวัฒน

เขียวสุวรรณ

022

นางสาวเบญญทิพย

คงทอง

023

นายพชร

ชูชํานาญ

024

นางสาวทนันชพร

นาวา

025

นางสาวตวงพร

จงโปรงกลาง

026

นายยุทธชัย

ขมวดทรัพย

027

นายกฤษติ์

จันทรศรี

028

นางสาวพิชญสินี

สุขประเสริฐ

029

นายธวัชชัย

ศรีกุลวงศ

030

นายรัชชเขตต

เวฬุวนารักษ

031

นางสาวทิพวรรณ

ชวยกลับ

032

จ.ส.อ.ปรีดี

ทองเหมือน

033

นายสุธีรนันท

จงจิต

034

นางสาวรัตนา

บุตรสิงห

035

นางสาวศิรประภา

นาคธน

036

นายวุฒิชัย

บัวบาน

037

นายอรรถมิตร

ภูทอง

038

นางสาวสุภัสนันท

เหมือนประสาท

เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ

ชื่อสกุล

039

นางสาวพรทิพย

เจนชัย

040

นายเจนวิทย

ชอบทํากิจ

041

นายเสฎฐวุฒิ

คีรีพอน

042

นายเสกสรร

จินา

043

นายเอกพร

จันทรไทย

044

นางสาวกิตติวรรณ

อุทรัง

045

นางสาวกิตติมาภรณ

บุราณสุข

046

นายวันชัย

ภัทรกุลกีรติ

หมายเหตุ บุคคลที่มีเครื่องหมาย *
ใหติดตอเจาหนาที่โดยดวนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

แผนที
สํานักงานคุมประพฤติ

โรงเรี ยนวัดตําหรุ มิตรภาพที 65

ประมาณ 1กิโลเมตร

ตําหรุ

คลองด่าน

ปากนํา

*** สถานทีสอบ...โรงเรี ยนวัดตําหรุ มิตรภาพที 65 ห่างจากสํานักงานคุมประพฤติ
ประมาณ 1 กิโลเมตร

