ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้า
รับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) กาหนดวัน เวลาและสถานที่และ
รายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
สานักงาคุมประพฤติจังหวัดตากได้มีประกาศลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เรื่อง รับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ตาก สาขาแม่สอด ซึ่งสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตากได้ดาเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และกาหนดจะประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจนกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นั้น
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ตากจึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ดังนี้
(1) รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(2) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ใ นการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์)
วันที่สอบ
เวลา
ตาแหน่ง/
จานวน
สถานที่สอบ
หมายเหตุ
เลขประจาตัวสอบ
วันเสาร์ที่
23 กรกฎาคม 2559

09.00 น.
เป็นต้นไป

-พนักงานคุมประพฤติ
ตามเอกสารแนบ

17 คน

สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก

/3. ระเบียบ...

-23. ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้ น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด
หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
2. เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง
(สัมภาษณ์) ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ
กาหนดโดยเคร่งครัด
3. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช้
แสดงคู่ กัน (หากไม่ มีบัต รประจาตัวประชาชน ให้ ใช้ บัตรประจ าตั วเจ้ าหน้า ที่ของรั ฐ/ใบรั บรองบัต ร
ประจาตัวประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่
ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตร
ประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใด
บัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์ ) นารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน 1 รูป ไปติดต่อที่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ก่อนเวลา 16.30 นาฬิกา เพื่อ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ใน
การ
สอบต่อไป
4. การเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ห้ ามน าเครื่อ งสื่ อ สารและอุ ป กรณ์สื่ อ สารอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ ทุก ชนิ ดเข้ าไปใน
ห้องสอบ
(2) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า ห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(3) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(4) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดเท่านั้น
(5) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว
30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(6) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิ เข้า
รับการสอบในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
/(7) เมื่อ...

-3(7) เมื่ อ อยู่ ในห้ อ งสอบ ขณะสอบต้ อ งไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(8) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(9) ผู้ ใดไม่ ปฏิ บัติ ตามระเบี ยบปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ การสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(10) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่
มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งนี้
5. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตากจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตากหรือเว๊ปไซค์ WWW.PROBATION.GO .TH
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
นงเยาว์ มูลเครือคา
(นางสาวนงเยาว์ มูลเครือคา)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้า
ทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
*******************
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