เรื่อง

ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ลูกจ้างชั่วคราว)
และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) กาหนดวัน เวลา
และสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
………………………………………

ตามที่สานัก งานคุม ประพฤติจัง หวัด ชลบุรี ได้มีป ระกาศลงวัน ที่ 10 มีน าคม 2559
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติ
ราชการในสัง กัด สานัก งานคุม ประพฤติจังหวัดชลบุรี ซึ่งสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ได้ดาเนินการ
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 และ
จะกาหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจนกาหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการ
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) นั้น
ส านัก งานคุม ประพฤติจ ัง หวัด ชลบุร ี จึง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ ง และมีสิ ท ธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
(สัมภาษณ์) พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวั น เวลาและสถานที่ใ นการทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ตาแหน่ ง
(สัมภาษณ์)
วันที่สอบ
วันพุธที่ 20 เมษายน
2559

เวลา
๐๙.3๐-๑๒.๐๐ น

ตาแหน่ง/
เลขประจาตัวสอบ
เจ้าพนักงานธุรการ

จานวน
9 คน

สถาน
หมายเหตุ
ที่สอบ
สานักงานคุมประพฤติ แต่งกาย
จังหวัดชลบุรี
สุภาพ
เรียบร้อย

/(๓) ระเบียบ...

-๒(๓) ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(สัมภาษณ์)
ให้ผู้ มีสิทธิเข้ารับ การทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สั มภาษณ์ ) ปฏิบัติตาม
ระเบียบดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใด
แต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบและต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กาหนด
โดยเคร่งครัด
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้
แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ /ใบรับรองบัตรประจาตัว
ประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่ วนราชการ/
สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้
ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง ในการสอบ
กรรมการหรื อเจ้ า หน้า ที่ค วบคุ มการสอบ จะไม่อ นุญาตให้ เ ข้ า รั บ การทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารั บการทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ ง (สั ม ภาษณ์ ) น ารูป ถ่า ยในครั ้ง เดีย วกัน กับ ที ่ใ ช้ใ นการสมัค รสอบ จ านวน ๑ รูป ไปติ ด ต่ อ ที่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 ก่อนเวลา ๐9.0๐ นาฬิกา เพื่อ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดเท่านั้น
(๕) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว
๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบ
ในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
/(7) เมื่ออยู่ใน.....

-3(๗) เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบ ขณะสอบไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๘) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
สอบ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๙) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯจะพิจารณา
สั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๐) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งนี้
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ภายในวั น ที่ 2๕ เมษายน 2559 ณ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ชลบุ รี และทางเว็ บ ไซด์ ที่
www.probation.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2559

(นายชัยวัฒน์ พร้อมปัญญา)
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 12 เมษายน 2559
...................................................
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