(สำเนำคู่ฉบับ)

ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) กาหนดวัน เวลาและสถานที่และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................
ตามที่สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศลงวันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 และกาหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจนกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น
ส านั ก งานคุ มประพฤติ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ จึ งขอประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ า นการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรั บตาแหน่ ง และผู้ มี สิ ทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์)
ตาแหน่ง/
วันที่สอบ/ตาแหน่ง
เวลา
จานวน
สถานที่สอบ
หมายเหตุ
เลขประจาตัวสอบ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
ตาแหน่ง
ห้องประชุม 1
2560
พนักงานคุมประพฤติ
สานักงานคุมประพฤติ
09.00 – 001 – 067
20 คน
เชียงใหม่ ศูนย์
12.00 น.
ราชการจังหวัด
13.00 070 - 157
20 คน
เชียงใหม่
16.30 น.

-๒๓. ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปฏิบัติตามระเบียบ
ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกาย
ตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ที่
จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ และต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กาหนดโดย
เคร่งครัด
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดง
คู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน
(บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้
ซึ่งปรากฏเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลั กชัดเจน และหากไม่มี บัตรประจาตัวสอบ ให้ ใช้ใบอนุญาตของ
คณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มี บัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
โดยเด็ดขาด
กรณี บั ตรประจ าตัวสอบหายก่อนวั นสอบ ให้ ผู้ เข้ ารั บการทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์) นารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่ สานักงานคุม
ประพฤติจั งหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 09.0๐ นาฬิกา เพื่อส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่ งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดเท่านั้น
(๕) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐
นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๗) เมื่ ออยู่ ใ นห้ อ งสอบ ขณะสอบต้ อ งไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บผู้ เ ข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุ คคลภายนอก และไม่ ออกจากห้ องสอบ เว้ นแต่ จะได้ รั บอนุ ญาตและอยู่ ในความดู แลของกรรมการหรื อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

-3(๘) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๙) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
สั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๐) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งนี้
๕. ส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี ผู้ผ่ านการ
คัดเลือกในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ หรือเว็ปไซค์กรมคุมประพฤติ
www.probation.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
(ลงชื่อ)

นงนุช กุมศัสตรา
(นางนงนุช กุมศัสตรา)
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติเชียงใหม่
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

สำเนำถูกต้อง

(นำงสุรภี เจริญพันธ์)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส

เอกสารแนบท้าย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการคัดเลือก
บุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
*****************
ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

001

นางสาวบุณรดา

บุญทรงสันติกุล

002

นายโภควินท์

อธิวัฒน์เดชาธร

003

นายพศิณ

สุวรรณโกตา

005

นายธีรเชษฐ์

แก้วกาเนิด

006

นางสาวอมรประภา สีชนะ

013

นางสาวเสาวลักษณ์ ฉริยะพงศ์พันธุ์

014

นายสันติ

สุริยะรังษี

015

นางสาวจันทร์จิรา

ปัญญาแปง

017

นางสาวธนิกา

030

ว่าที่ ร.ต.หญิง สิริภัสสร คายอง

034

นางสาวธนากานต์

สอนอินทร์

039

นางสาวราไพพรรณ

ชัยบุญเรือง

040

นายอธิพงษ์

ท่นไชย

044

นายโกเมน

บุญมา

050

นางสาวกัลยา

วงค์พนัสสัก

053

นางสาวกนกทิพย์

ใจสิทธิ์

054

นายทศพล

กุนะ

061

นางสาวมณฑิชา

ฤทธิ์เจริญ

รัตนมณี
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ชื่อ – สกุล

065

นางสาวทิพย์วรดา

ปัตตะพงศ์

067

นางสาวศศิธร

นิธิปรีชานันท์

070

นางสาวชญานนท์

แก้วมูล

071

นางสาวอาทิตยา

การเก่ง

074

นายกรวีร์

ใจจิตร

078

นายธัชชัย

สุยะ

079

นายภัทรพงศ์

ไชยยา

083

นางสาวศิริพร

เครือโลมา

088

นางสาวณัฏฐกาญจน์ มาขุนทด

089

นางสาวฤดีมาศ

090

ว่าที่ ร.ต. หญิง นุสรา ดวงเลิศ

093

นายจิรายุทธ

คิดงาม

095

นางสาวปิยวรรณ

พันธวงค์

100

นางสาวศิรประภา

เสมพิพัฒน์

108

นายอานาจ

จรพิบูล

115

นางสาวกิตติกา

116

นายสุทธิรักษ์

128

นางสาวทิพวรรณ

อุ่นพิ้น
ไชยาศิรินทร์
โรจน์
อุ่นใจ

130

นางสาวจิราพรรณ

ศักดี

144

นางสาวอัณณ์ชญากร

สุขเกษม

150

นางสาวณัฐวดี

พรมสินชัย

157

นายวิทย์ธวัชต์

ทองรัตน์

สมศรี

