ประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
กาหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
---------------------------------------------------ตามที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว ได้มีประกาศลงวันที่ 25 ธันวาคม
2562 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติ
ราชการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว ในระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2563 ถึงวันที่
27 มกราคม 2563 โดยได้กาหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง และความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง พร้ อ มก าหนดวั น เวลา และสถานที่ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 นั้น
ศูน ย์ ฟื้ น ฟูส มรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติด ลาดหลุ มแก้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ มีสิ ทธิเ ข้ารั บการ
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และความเหมาะสมกับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน
เวลา และสถานที่ในการทดสอบฯ และรายละเอียดเกีย่ วกับสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งและความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วันที่สอบ
วันพุธที่
5 กุมภาพันธ์
2563

เวลา
๐๙.๐๐๑๒.๐๐ น.
(ภาคเช้า)

สอบวิชา

ตาแหน่ง

ความรู้ ความสามารถ เจ้าพนักงานธุรการ
ที่ใช้เฉพาะสาหรับ

ตาแหน่ง
(สอบข้อเขียนและสอบ
ปฏิบัติ)

13.30 น.
เป็นต้นไป
(ภาคบ่าย)

ความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สอบ
สัมภาษณ์)

เจ้าพนักงานธุรการ

จานวน

สถานที่สอบ

2 คน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ลาดหลุมแก้ว
2 คน

อุปกรณ์ที่
ใช้ในการสอบ
- ปากกาสีน้า
เงินหรือสีดา
- น้ายาลบ
คาผิด

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ลาดหลุมแก้ว

(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง และความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2563 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว และทาง www.probation.go.th
/(๔) ระเบียบ...

-๒(๔) ระเบีย บปฏิบัติเ กี่ย วกับ การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใ ช้เ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และความเหมาะสมกับตาแหน่งให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด
หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็ น หน้ าที่ ของผู้ มีสิ ทธิเข้ ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใ ช้เฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้งเพื่อใช้
แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจาตัว
ประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/
สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจาตัวสอบให้ใช้
ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบฯ นารูปถ่ายในครั้งเดียวกัน
กับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติ ดลาดหลุมแก้ว ภายใน
วันที่ 2 กันยายน 2562 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว
จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ ารั บ การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บต าแหน่ ง และความ
เหมาะสมกับตาแหน่งต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๔.๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๔.๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๔.๓) ต้องเชื่อฟังและปฏิบั ติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
(๔.๔) ต้ องจั ด เตรี ย มเครื่องเขียนหรือวั ส ดุอุป กรณ์ ซึ่ง ประกาศไว้ ในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) จัดไว้ให้
โดยเฉพาะ
(๔.๕) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิดหรือ วัสดุ
อุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้จัดหา
เองตามข้อ (๔)
(๔.๖) ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่ มสอบในตารางสอบจะออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(๔.๗) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐
นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๔.๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
/(๔.๙) ผู้เข้าสอบ...

-๓(๔.๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ใน
การสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบฯ
(๔.๑๐) เขียนชื่อตัว -ชื่อสกุล วิช าที่ส อบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๔.๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่ นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้ องสอบ เว้นแต่จ ะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบ
(๔.๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๔.๑๓) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๔.๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๔.๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทาคาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
(๔.๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
สอบและต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๔.๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกั บการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง และคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณา
สั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๔.๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งและความเหมาะสมกับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563

(นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ)
ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และความเหมาะสมกับตาแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
แนบท้ายประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
---------------------------------------------ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
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