ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
………………………………………
ตามที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ได้มีประกาศลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่อง รับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัด
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และได้
ก าหนดให้ มี ก ารประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ทธิ เข้ ารั บการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บต าแหน่ ง
พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นั้น
สำนัก งำนคุม ประพฤติจัง หวัด ชลบุรี จึง ขอประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง พร้อมกำหนดวัน เวลำและสถำนที่ในกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่
ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง และรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
วันที่สอบ
วันจันทร์ที่
23 พฤษภาคม
2559

เวลา

สอบวิชา

ตาแหน่ง/
เลขประจาตัวสอบ

จานวน

สถาน
ที่สอบ

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ

๐๙.3๐-๑๒.๐๐ น.

ข้อเขียน

พนักงานคุมประพฤติ
๐๐๑-๐48

48 คน

อาคารเช่า สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดชลบุรี
เลขที่ ๒๐๐/๑๒ หมู่ที่ ๒
ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

-ปากกาสีน้าเงิน
หรือสีดา
-ดินสอ ๒B
-น้ายาลบคาผิด

(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้
เฉพำะส ำหรับ ตำแหน่ง จะต้อ งเข้ำ รับ กำรทดสอบควำมเหมำะสมกับ ตำแหน่ง (สัม ภำษณ์ ) ในวัน ที่
30 พฤษภาคม 2559 ณ ส ำนัก งำนคุม ประพฤติจ ัง หวัด ชลบุร ี เลขที ่ ๓๓๓/๒ หมู ่ที ่ ๓ ต ำบลเสม็ ด
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
/(๔) ระเบียบปฏิบัติ…

-๒(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ให้ผู้เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติตำมระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อยตำมประเพณีนิยม กล่ำวคือสุภำพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกำงเกง สวมรองเท้ำหุ้มส้น สุภำพบุรุษสวมเสื้อ กำงเกง โดยสอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง สวมรองเท้ำหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภำพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรื อ ผ้ายีนส์โดยเด็ ดขาด หากผู้ใดแต่ง กาย
ตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒.เป็ น หน้ ำที่ของผู้ มีสิ ทธิเข้ำ รับกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะส ำหรั บ
ตำแหน่งที่จะต้องทรำบวัน เวลำ สถำนที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวั นสอบทุกครั้งเพื่อใช้
แสดงคู่กัน (หำกไม่มีบั ต รประจ ำตัว ประชำชน ให้ ใช้บัตรประจำตัว เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ /ใบรับรองบั ตรประจำตั ว
ประชำชน (บั ต รเหลื อ ง)/ใบแทนใบรั บ บั ต รประจ ำตั ว ประชำชน (บั ต รชมพู ) /บั ต รประจ ำตั ว ที่ ส่ ว นรำชกำร/
สถำนศึกษำออกให้ ซึ่งปรำกฏเลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลักชัดเจน และหำกไม่มีบัตรประจำตัวสอบให้ ใช้
ใบอนุ ญ ำตของคณะกรรมกำรประจ ำกองกลำงในกำรสอบแทน) ทั้ง นี้ หากไม่ มีบั ต รใดบัต รหนึ่ ง ในการสอบ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งโดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจำตัว สอบหำยก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ที่ใ ช้เ ฉพำะส ำหรับ ตำแหน่ง น ำรูป ถ่ำ ยในครั้ง เดีย วกัน กับ ที่ใ ช้ใ นกำรสมัค รสอบ จำนวน ๑ รูป ไปติดต่อ ที่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๕9 ก่อนเวลา 09.0๐ นาฬิกา เพื่อสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดชลบุรี จะได้ดำเนินกำรออกใบแทนบัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้ในกำรสอบต่อไป
๔.กำรเข้ ำ รั บ กำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ ใ ช้ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง
ต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ห้ำมนำเครื่องสื่อสำรและอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ำไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถำนที่สอบก่อนเริ่มเวลำสอบไม่น้อยกว่ำ ๓๐ นำที แต่จะเข้ำห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตำมคำสั่งและคำแนะนำของกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่ควบคุม
กำรสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้ อ งจั ด เตรี ย มเครื่ อ งเขี ย นหรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ซึ่ ง ประกำศไว้ ใ นตำรำงสอบไปเอง
นอกจำกนั้นจะต้องใช้กระดำษและวัสดุอุปกรณ์ที่สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี จัดไว้ให้โดยเฉพำะ
(๕) ห้ำมนำตำรำ หนังสือ บันทึกข้อควำม อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรคำนวณทุกชนิด หรือวัสดุ
อุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรฯ กำหนดเข้ำไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกำหนดให้จัดหำเอง
ตำมข้อ (๔)
(๖) ภำยในเวลำ ๔๕ นำทีนับแต่เวลำที่กำหนดเริ่มสอบในตำรำงสอบจะออกจำกห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตและอยู่ในควำมดูแลของกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ
(๗) ผู้เ ข้ำ สอบที่ไ ปถึง ห้อ งสอบหลัง จำกเวลำที่กำหนดเริ่ม สอบในตำรำงสอบไปแล้ว
๓๐ นำที จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ
/(๘) ผู้เข้ำสอบ…

-๓(๘) ผู้ เข้ ำสอบจะต้องเข้ำ สอบตำมตำแหน่งที่ ส มัค ร และตำมวั น เวลำ และสถำนที่ ที่
กำหนดในตำรำงสอบ ผู้ที่เข้ำสอบผิดตำแหน่ง ผิดวัน เวลำและสถำนที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ำรับ กำรสมัคร
ในตำแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๙) ผู้ เข้ำสอบจะต้องนั่งสอบตำมที่นั่งสอบและห้ องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิ ดที่
ในกำรสอบจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(๑๐) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชำที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบเฉพำะ
ในที่ที่กำหนดให้เท่ำนั้น
(๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ำสอบอื่นหรือ บุคคลภำยนอก
และไม่ออกจำกห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตและอยู่ในควำมดูแลของคณะกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรสอบ
(๑๒) ห้ำมสูบบุหรี่ขณะทำกำรสอบ
(๑๓) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลำและส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร
หรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรสอบอนุญำตเท่ำนั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดำษคำตอบที่ใช้ในกำรสอบจะนำออกจำกห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรสอบอนุญำตเท่ำนั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลำและคณะกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรสอบให้หยุดทำคำตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจำกห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรสอบได้ อนุญำตแล้ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จต้องออกไปจำกสถำนที่สอบโดยพลัน ห้ำมติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ำสอบ
และต้องไม่กระทำกำรใด ๆ อันเป็นกำรรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยำยำม
ทุจริตอำจไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง และคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวจะพิจำรณำสั่งงดกำรให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มำภำยในกำหนดวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำว ถือว่ำสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ
เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

(นำยชัยวัฒน์ พร้อมปัญญำ)
พนักงำนคุมประพฤติชำนำญกำรพิเศษ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
สังกัดสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี

เอกสารแนบท้าย

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจงั หวัดชลบุรี ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
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นายทวิชากร
นางสาวสุทธิดาพร
นางสาวมินตา
นายวรวิทย์
นายอนันต์
นายภาณุกร
นางสาวละไม
นางสาวณัฐธยาน์
นางสาวนิตยา
นางสาวรัชฎาภรณ์
นางสาวปรียารัตน์
นางสาวกนกวรรณ
นางสาววิลาวัลย์
นายภัทรพล

ชื่อสกุล
ชมภูวิเศษ
โพธิจินดา
อ่อนโพธา
สมบัติวงศ์
จันทร์เทียน
เคล้าคลึง
มีวน
ปิยวีรวงศ์
จันทรสุรีย์
เฉลิม
ภูจีรัง
ขุนภักดี
สุทธิศัย
แก้วศรีงาม
กาญจนลาภ
รุนะ
โตสนธิ
นามบุญ
บางประเสริฐ
วิลาวัน
กัณหา
สงัดทรัพย์
กายเพ็ชร
ชินบุตร
สุสาคเรศ

หมายเหตุ

*
*,**

***

*
*,**
*

/026…

-2เลขประจาตัวสอบ
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048

ชื่อตัว
นางสาวสิริกัญญา
นางสาวรวีนิภา
นางสาวกนกพร
นางสาววีรยา
นายจิณณวัตร
นางสาวกนกอร
นางสาวอัมพร
นายศักดา
นายจักรินทร์
นางสาวรัสรินทร์
นายฐาปกรณ์
นายรัชมงคล
นายจอมพล
นางสาววราภรณ์
นายประกาศิต
นายจิรเจตน์
นายจิรัชย์
นางสาวสุปรียา
นายพิทักษ์พงศ์
นายธนพงศ์
นางสาวจิราพรรณ
นายมาวิน
นางสาวอัจฉรีย์

ชื่อสกุล
ทองน้อย
พูลนิพัฒน์
สุขสอาด
ไชยณรงค์
จันทอง
ภูวดลไพโรจน์
สุทธิกุล
ชัยชานิ
กายแก้ว
ว่องสวัสดิ์
ว่องสวัสดิ์
มงคลดาว
ภัยลี้
ชาลี
สวัสดิ์วัลลภ
อินทรวิเชียร
สุหร่าย
วิเชียรพงษ์
นันทรักษ์
ทองบุรี
บุตรสุข
โพธิ์รุ่ง
อภิชาติอังกูร

หมายเหตุ

***
***
*
***
*

หมายเหตุ : เอกสำรที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
* สำเนำปริญญำบัตร หรือใบประกำศนียบัตร
** สำเนำทะเบียนบ้ำน
*** สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสาคัญทหารกองหนุน (สด.8)

