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ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
......................................
ตามที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ได้ มี ป ระกาศลงวั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2559
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดจันทบุรี ขึ้นในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 และได้กาหนดให้มี
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนด
วัน เวลาและสถานที่และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นั้น
ส านั ก งานคุมประพฤติจั งหวัด จั นทบุรี จึง ขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ เข้า รับการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง พร้ อ มก าหนดวั น เวลาและสถานที่ ใ นการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้
(1) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ปรากฎ
ตามเอกสารแนบท้าย
(2) กาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
วันที่สอบ
วันเสาร์ที่ 6
สิงหาคม
2559

สอบ
ตาแหน่ง/เลข
อุปกรณ์ที่ใช้
จานวน สถานที่สอบ
วิชา
ประจาตัวสอบ
ในการสอบ
09.00–12.00 น. ข้อเขียน พนักงานคุมประพฤติ 59 คน โรงเรียน
- ปากกาสีน้า
00001-00061
ศรียานุสรณ์
เงินหรือสีดา
อาคาร 4
- น้ายาลบ
ชั้น 2 ห้อง 2 คาผิด
และ 3
เวลา

(3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการทดสอบคว ามรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ง ภายในวันที่ 10 สิ งหาคม 2559 ผู้ ที่ผ่ านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง จะต้องเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ส่วนวันเวลา
และสถานที่ ใ นการทดสอบความเหมาะสมกั บต าแหน่ ง จะแจ้ งให้ ทราบภายในวั นที่ 10 สิ งหาคม 2559
ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี และทางเว็บไซต์ของกรมคุมประพฤติ www.probation.go.th

-2(4) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งให้ผู้เข้ารับ
การทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่ ง กายให้ สุ ภ าพเรี ย บร้ อยตามประเพณี นิ ย ม กล่ า วคื อ สุ ภ าพสตรี ส วมเสื้ อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ ให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
(ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจ
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
2. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
3. ต้องน าบัต รประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวัน สอบทุกครั้งเพื่อใช้
แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจาตัว
ประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/
สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้
ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่งนารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน 1 รูป ไปติดต่อที่สานักงาน
คุ มประพฤติ จั งหวั ด จั นทบุ รี ภายในวั น ที่ 5 สิ งหาคม 2559 ก่ อนเวลา 16.30 นาฬิ กา หรื อโทรติ ดต่ อ
039-3214-03 ในเวลาดังกล่ าว เพื่อส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดจันทบุรี จะได้ดาเนินการออกใบแทน
บัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
4. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(2) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(3) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
(4) ต้ อ งจั ด เตรี ย มเครื่ อ งเขี ย นหรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ซึ่ ง ประกาศไว้ ใ นตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(5) ห้ามน าตารา หนังสื อ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิดหรือวัส ดุ
อุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้
จัดหาเองตามข้อ (4)
(6) ภายในเวลา 45 นาทีนับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจากห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(7) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(8) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด
ในตารางสอบ ผู้ ที่ เข้า สอบผิ ดต าแหน่ ง ผิ ดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรั บให้ ตกและไม่มีสิ ทธิเ ข้ารั บการ
ในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก

-3(9) ผู้ เข้าสอบจะต้อ งนั่งสอบตามที่นั่ งสอบและห้ องสอบที่กาหนดให้ ผู้ ใดนั่งสอบผิ ด ที่
ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(10) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบเฉพาะ
ในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(11) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบ
(12) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(13) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(14) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(15) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทาคาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
(16) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทาการใด อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(17) ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ ใดทุจริตหรือพยายาม
ทุ จ ริ ต จะไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า รั บ การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง
และคณะกรรมการด าเนิ น การคั ดเลื อกบุค คลเข้า ท างานเป็ น ลู กจ้ างชั่ ว คราวมีสิ ทธิ์ พิ จารณาสั่ ง งดการให้
คะแนนได้
(18) ผู้ ใ ดไม่ มาเข้ ารับ การทดสอบภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่ าว ถือว่ า
สละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559
ลงชื่อ อัญชลี พงษ์พิทักษ์
(นางอัญชลี พงษ์พิทักษ์)
ผู้อานวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
สาเนาถูกต้อง
ลงชื่อ สมลักษณ์ บุญศิริ
(นางสมลักษณ์ บุญศิริ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

-4-

เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการคัดเลือก
บุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
*********************
1. ตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ

ชื่อตัว

ชื่อสกุล

00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027
00028

นายณรงค์เดช
นางสาววชิรญา
นางสาววรรณนิศา
นางสาวกนกพร
ว่าที่ ร.ต. ปรีชา
นางสาวรัตนมน
นางสาวแสงนภา
นางสาวสุปรียา
นายภูริช
นายสุวิชา
นางสาวนุชจรีย์
นางสาวสุธารัตน์
นางสาวมนัสนันท์
นางสาวสลิตา
นางสาวณัฏฐิยาภรณ์
นางสาวสุมาลี
นายแก่นชัย
นายกฤษฎา
นายธนวัฒน์
นางสาวสลิลทิพย์
นายเบญจพล
นางสาวณัฐวรรธน์
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวอรอุมา
นางสาวสุพรรณิการ์
นายสมหมาย
นางสาวออมจิตร
นางสาวสุปราณี

ไพโรจน์
ศรีสุลัย
สุขสวัสดิ์
สุขสะอาด
มอญชี
กล้าหาญ
สมคา
อุตตเนตร
สุขมงคลรัตน์
เย็นเจิรญ
เอื้อเฟื้อ
ขันคา
ผลเดชสถาพร
พงษ์นาค
ประเสริฐกลาง
วงอินตา
พงษ์เพ็ชร
โพธิชัย
คูณธนา
ทองม้วน
เปรมชนม์
อิ่มรัตน์
ศรีเสริม
สินปรุ
ศรีแก้ว
รอดสวน
พงศ์พรเชษฐา
ราชาดี
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ชื่อตัว

ชื่อสกุล

00031
00032
00033
00034
00035
00036
00037
00038
00039
00040
00041
00042
00043
00044
00045
00046
00047
00048
00049
00050
00051
00052
00053
00054
00055
00056
00057
00058
00059
00060
00061

นางสาวศศิวัณย์
นายธีระศักดิ์
นายจิรวัฒน์
นางสาวศุภัสรา
นางสาวสิรินทิพย์
นางสาวรักษิตา
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวชลธิชา
นางสาวภัทริตา
นางสาวจิรฐา
นายพศวีร์
นางสาวอภิวดี
นางสาวเบญจมาภรณ์
นายสุทธิกร
นางสาวณิชา
นางสาวเพชรี
นายปฐมพงษ์
นายธีรพงศ์
นางสาววาสนา
นางสาวรมณีย์
นางสาวศุภรดา
นายยศศรุต
นายจิรเดช
นางสาวสุวินชา
นายโยธิน
นางสาวบุษรากรณ์
นางสาวประภัสสร
นางสาวจิมาพร
นายอธินันท์
นายศรัณย์

ยินดีเจริญ
ใบชา
สุธรรม
วิมลภักดิ์
ไทยจรรยา
สาเภา
แสงเดือน
ประสมสุข
เกื้อกิจ
กองมณี
คีรีรัตน์
เกิดชาญ
โคสูงเนิน
เวฬุรัตนะ
เวฬุรัตนะ
ถุงทรัพย์
ชมพูทวีป
รักญาติ
ริมคีรี
สวยงาม
แสงโรจน์
งามไสว
นิตยะ
พงษ์สาราญ
ธณวิวัติ
อาระหัง
กุดนาน้อย
ทศานนท์
ปานรอด
แสงประเสริฐ
มะลิผล

