(สำเนำ)
ประกำศสำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2
เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง
และผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
พร้อมกำหนดวัน เวลำและสถำนที่ และรำยละเอียดเกี่ยวกับสอบ
_________________________
ตำมที่สำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2 ได้มีประกำศลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว เพื่อปฏิบัติงำนในสังกัดสำนักงำนคุมประพฤติ
กรุงเทพมหำนคร 2 ขึ้นในระหว่ำงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 และได้กำหนดให้
มีรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง พร้อมกำหนดวัน เวลำ
สถำนที่ และรำยละเอียดเกี่ยวกับสอบ ภำยในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 นั้น
สำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2 จึงขอประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ ใช้ เฉพำะส ำหรั บต ำแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ ำรั บกำรทดสอบภำคควำมเหมำะสมกั บ
ตำแหน่ง พร้อมกำหนดวัน เวลำและสถำนที่ในกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง
และรำยละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้
(1) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
(2) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง และทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ตาแหน่ง/
สถาน
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา
จานวน
เลขประจาตัวสอบ
ที่สอบ
การสอบ
วันศุกร์ที่
09.00สอบวิธี
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 3 คน สำนักงำน
- ปำกกำสีน้ำเงิน
21 กุมภำพันธ์ 12.00 น. ปฏิบัติงำน
คุมประพฤติ หรือสีดำ
2563
กรุงเทพ
- นำยำลบคำผิด
มหำนคร 2
วันศุกร์ที่
13.0021 กุมภำพันธ์ 15.00 น.
2563

สัมภำษณ์

เจ้ำพนักงำนธุรกำร 3 คน

สำนักงำน
คุมประพฤติ
กรุงเทพ
มหำนคร 2

(3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ส ำนั ก งำนคุ มประพฤติ ก รุ ง เทพมหำนคร 2 จะประกำศรำยชื่ อ ผู้ ผ่ ำนกำรทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง และผู้ผ่ำนกำรทดสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ภำยในวันที่ 26

-2กุมภำพันธ์ 2563 ณ สำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2 และทำง www.probation.go.th หัวข้อ
“ข่ำวประชำสัมพันธ์  สมัครงำน/โอน  สมัครงำน/รับโอน ส่วนกลำง”
(4) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง ให้ผู้
เข้ำรับกำรทดสอบปฏิบัติตำมระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกำยให้สุภำพ เรียบร้อยตำมประเพณีนิยม กล่ำวคือ สุภำพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กำงเกง สวมรองเท้ำหุ้มส้น สุภำพบุรุษสวมเสื้อ กำงเกง โดยสอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง สวมรองเท้ำหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภำพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกาย
ตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
2. เป็นหน้ำที่ของผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่งที่
จะต้องทรำบวัน เวลำ สถำนที่สอบ และห้องสอบ
3. ต้องนาบัตรประจาตั วสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้
แสดงคู่กัน (หำกไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน ให้ใช้บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจำตัว
ประชำชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจำตัวประชำชน (บัตรชมพู)/บัตรประจำตัวที่ส่วนรำชกำร/
สถำนศึกษำออกให้ ซึ่งปรำกฏเลขประจำตัวประชำชน 13 หลักชัดเจน และหำกไม่มีบัตรประจำตัวสอบ ให้ใช้
ใบอนุญำตของคณะกรรมกำรประจำกองกลำงในกำรสอบแทน) ทั้งนี้ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งนการสอบ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจำตัวสอบหำยก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ ใช้
เฉพำะสำหรับตำแหน่ง นำรูปถ่ำยในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในกำรสมัครสอบ จำนวน 1 รูป ไปติดต่อที่สำนักงำน
คุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2 ภำยในวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 ก่อนเวลำ 16.30 นำฬิกำ เพื่อสำนักงำน
คุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2 จะได้ดำเนินกำรออกใบแทนบัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้ในกำรสอบต่อไป
4. กำรเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง ต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ห้ำมนำเครื่องสื่อสำรและอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้ำไปในห้องสอบ
(2) ควรไปถึงสถำนที่สอบก่อนเริ่มเวลำสอบไม่น้อยกว่ำ 30 นำที แต่จะเข้ำห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญำตจำกกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรสอบแล้ว
(3) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตำมคำสั่งและคำแนะนำของกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำร
สอบโดยเคร่งครัด
(4) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกำศไว้ในตำรำงสอบไปเอง นอกจำกนั้น
จะต้องใช้กระดำษและวัสดุอุปกรณ์ที่สำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2 จัดไว้ให้โดยเฉพำะ
(5) ห้ำมนำตำรำ หนังสือ บันทึกข้อควำม อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรคำนวณทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์
อื่นใดนอกเหนือจำกที่คระกรรมกำรฯ กำหนดเข้ำไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุ อุปกรณ์ซึ่งกำหนดให้จัดหำเองตำม
ข้อ (4)
(6) ภำยในเวลำ 45 นำที นับตั้งแต่เวลำที่กำหนดเริ่มสอบในตำรำงสอบ จะออกจำกห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตและอยู่ในควำมดูแลของกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ

-3(7) ผู้เข้ำสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจำกเวลำที่กำหนดเริ่มสอบในตำรำงสอบไปแล้ว 30 นำที จะ
ไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ
(8) ผู้เข้ำสอบจะต้องเข้ำสอบตำมตำแหน่งที่สมัคร และตำมวัน เวลำและสถำนที่ที่กำหนดใน
ตำรำงสอบ ผุ้เข้ำสอบผิดตำแหน่ง ผิดวัน เวลำและสถำนที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรในตำแหน่งที่
สมัครสอบอีก
(9) ผู้เข้ำสอบจำต้องนั่งสอบตำมที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในกำร
สอบ จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(10) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชำที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบ และเลขประจำตัวสอบเฉพำะในที่ที่
กำหนดให้เท่ำนั้น
(11) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ำสอบอื่นหรือบุคลภำยนอก และไม่
ออกจำกห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตและอยู่ในควำมดูแลของคณะกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรสอบ
(12) ห้ำมสูบบุหรี่ขณะทำข้อสอบ
(13) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลำและส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรหรือ
เจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรสอบอนุญำตเท่ำนั้น
(14) แบบทดสอบ กระดำษคำตอบที่ ใ ช้ ใ นกำรสอบจะนำออกจำกห้ องสอบไม่ ได้ เว้ น แต่
คณะกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรสอบอนุญำตเท่ำนั้น
(15) เมื่อหมดเวลำและคณะกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรสอบให้หยุดทำคำตอบจะต้อง
หยุดทันที่ แต่จะออกจำกห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรสอบได้อนุญำตแล้ว
(16) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจำกสถำนที่สอบโดยพลัน ห้ำมติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ ำสอบ
และต้องไม่กระทำกำรใด ๆ อันเป็นกำรรบกวนผุ้ที่ยังสอบอยู่
(17) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยำยำมทุจริต
อำจไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง และคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวจะพิจำรณำสั่งงดกำรให้คะแนนก็ได้
(18) ผู้ใดไม่มำภำยในกำหนดวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำว ถือว่ำสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ำรับ
กำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่งครั้งนี้
ประกำศ ณ วันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
ลงชื่อ ระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล
(นำงระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2
ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
สังกัดสำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2
สำเนำถูกต้อง

(นำงยุพำ เจริญวงศ์)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ณัฐวัฒน์ คัด/ทำน

เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อ
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะสำหรับตำแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ำรับกำร
ทดสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) ในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
สังกัดสำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2
แนบท้ำยประกำศสำนักงำนคุมประพฤติกรุงเทพมหำนคร 2 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563
**********************
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจาตัวสอบ
0001
0002
0003

ชื่อตัว
นำงสำววิชุดำ
นำงสำวสุประวีณ์
นำยอนันตพงษ์

ชื่อสกุล
ฉิมวิเศษ
ฟักโต
งำมขำ

