(สําเนา)

ประกาศศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เรื่อง รายชื่อผูผานการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
และผูมีสิทธิเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
กําหนดวัน เวลา และสถานที่และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
---------------------------------------------------ตามที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ไดมีประกาศลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ซึ่ ง ศู น ย ฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ได ดํ า เนิ น การทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสํา หรั บตํา แหนงเสร็จ เรีย บรอยแลว เมื่ อวั น ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ และ
กําหนดจะประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง ซึ่งเปนผูมีสิทธิ์
เขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ตลอดจนกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ใน
การเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
นั้น
ศู น ย ฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู ผ า นการทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และผูมีสิทธิเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(สั ม ภาษณ ) พร อ มกํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ใ นการทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง
(สัมภาษณ) ดังนี้
(๑) รายชื่อผูผานการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และผูมีสิทธิ
เขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
(๒) กํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ใ นการทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง
(สัมภาษณ)
วันที่สอบ
เวลา
ตําแหนง
วันพฤหัสบดีที่ ๐๙.๐๐- เจาพนักงาน๒๐ มิถุนายน ๑๒.๐๐ น. ธุรการ
๒๕๕๖

จํานวน
๓ คน

สถานที่สอบ
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

หมายเหตุ

(๓) ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ใหผูมีสิทธิเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ปฏิบัติตามระเบียบ
ดังนี้
๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยมดังกลาว สุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน

-2และประพฤติตนเปนสุภาพชน (หามผูเขาสอบสวมเสื้อผาที่เปนผายืดหรือผายีนสโดยเด็ดขาด หากผูใดแตง
กายตามลักษณะไมสุภาพ อาจไมอนุญาตใหเขาสอบ)
๒. เปนหนาที่ของผูมีสิทธิเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ที่
จะต องทราบวัน เวลา สถานที่ส อบและหองสอบ และต องปฏิ บัติ ตนตามระเบี ย บที่ คณะกรรมการฯ
กําหนดโดยเครงครัด
๓. ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใชแสดงคู
กัน (หากไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ให ใชบั ตรประจําตัวเจาหนาที่ ของรัฐ/ใบรับ รองบัตรประจําตัว
ประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจําตัวที่สวนราชการ/
สถานศึกษาออกให ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไมมีบัตรประจําตัวสอบ
ใหใชใบอนุญาตของคณะกรรมการประจํากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้ หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งในการ
สอบ กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ จะไมอนุญาตใหเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (สัมภาษณ) โดยเด็ดขาด
กรณี บั ตรประจํา ตัว สอบหายก อนวัน สอบ ให ผูเข ารั บ การทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ
ตําแหนง (สัมภาษณ) นํารูปถายในครั้งเดียวกันกับที่ใชในการสมัครสอบ จํานวน ๑ รูป ไปติดตอที่ศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ กอนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อ
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะไดดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใชในการสอบตอไป
4. การเขารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ตองปฏิบัติดังนี้
(1) หามนําเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
(2) ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
(3) ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการและเจาหนาที่ควบคุมการ
สอบโดยเครงครัด
(4) ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดเทานั้น
(5) ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว 30 นาที
จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
(6) ผูเขาสอบจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดใน
ตารางสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขารับการสอบใน
ตําแหนงที่สมัครสอบอีก
(7) เมื่ออยูในหองสอบ ขณะสอบตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การสอบ
(8) เมื่อสอบเสร็จแลว ตองออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ
และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
(9) ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาสั่งงดการ
ใหคะแนนก็ได

-3(10) ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิเขารับ
การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ครั้งนี้
5. ศูน ย ฟนฟูส มรรถภาพผูติ ดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผู ผานการคัดเลือกในวั นที่ 24
มิถุนายน 2556 ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือ เว็บไซต www.probation.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556
(ลงชื่อ)

อัญชลี พัฒนสาร
(นางอัญชลี พัฒนสาร)
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว
สังกัดศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สําเนาถูกตอง
(นางรุจาภา เสลาคุณ)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ศิริพร /คัดทาน

