(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4
เรือ่ ง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถทีใ่ ชเฉพาะสําหรับตําแหนง
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
......................................
ตามทีส่ ํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ไดมปี ระกาศลงวันที่ 18 กุมภาพันธ ๒๕๕7 เรื่อง
รั บสมั ครสอบคั ดเลื อกบุ คคลเข าทํ างานเปนลู กจ างชัว่ คราว เพือ่ ปฏิ บั ติ ราชการในสั งกั ด สํ านั กงาน คุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 4 ขึ้นในระหวางวันที่ 18 กุมภาพันธ ๒๕๕7 ถึงวันที่ ๒4 กุมภาพันธ ๒๕๕7 กําหนดใหมีการ
ประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรูความสามารถทีใ่ ชเฉพาะสําหรับ ตําแหนง พรอมกําหนดวัน
เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกียวกับการสอบ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ ๒๕๕7 นัน้
สํา นัก งานคุ ม ประพฤติก รุง เทพมหานคร 4 จึง ขอประกาศรายชื่อ ผู มี สิท ธิเ ข า รับ การทดสอบ
ความรู ความสามารถที่ใช เฉพาะส ําหร ับ ต ําแหน ง พรอ มกํา หนดว ัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู 
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
(๒) กําหนดวันเวล และสถานทีใ่ นการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ และ พนักงานคุมประพฤติ

วันทีส่ อบ
วันที่ 28
กุมภาพันธ
๒๕๕7

เวลา

สอบวิชา

ตําแหนง/ เลข
ประจําตัวสอบ

10.๐๐-๑2.0๐ น.

- ขอเขียน

พนักงานคุมประพฤติ
๐0๑ –๐25

10.00-11.00 น.
11.00-11.30 น.

- ขอเขียน
- ปฏิบตั ิ

เจาพนักงานธุรการ
001 - 026

จํานวน
26 คน

5 คน

สถานที่สอบ

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ

สํ า นั ก งานคุ ม
ป ร ะ พ ฤ ติ
กรุ ง เทพมหา
นคร 4

- ปากกาสีนา้ํ
เงิน หรือสีดาํ
- น้ํายาลบ
คําผิด

-๒(๓) ประกาศรายชือ่ ผูผานการทดสอบความรู ความสามารถทีใ่ ชเฉพาะสําหรับตําแหนง
สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ก รุ ง เทพมหานคร 4 จะประกาศรายชื่ อ ผู  ผ  า นการทดสอบความรู 
ความสามารถที่ใ ชเ ฉพาะสํา หรับ ตําแหน ง ภายในวัน ที่ 3
มีน าคม ๒๕๕7 ณ สํานั กงานคุม ประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 4 และทาง WWW.PROBATION.GO.TH
(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
ใหผูเขารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต งกายให สุ ภาพเรี ยบร อยตามประเพณี นิ ยม กล าวคื อ สุ ภาพสตรี สวมเสื้อ
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกงสวมรองเทาหุมสนและ
ประพฤติตนเปนสุภาพชน (หามผูเขาสอบสวมเสื้อผาที่เปนผายืดหรือผายีนสโดยเด็ดขาด หากผูใดแตงกายตาม
ลักษณะไมสุภาพ อาจไมอนุญาตใหเขาสอบ)
๒. เปนหนาที่ของผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงทีจ่ ะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบและหองสอบ
๓. ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อ
ใชแสดงคูกัน (หากไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหใชบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจําตัว
ประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบั ตรประจําตั วประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจําตัวทีสวนราชการ/
สถานศึกษาออกให ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไมมีบัตรประจําตัวสอบ ใหใช
ใบอนุญ าตของคณะกรรมการประจํา กองกลางในการสอบแทน) ทัง นี้ห ากไม มีบัต รใดบัต รหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ จะไมอนุญาตใหเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใช
เฉพาะสําหรับตําแหนง โดยเด็ดขาด
ก ร ณี บั ต ร ป ร ะ จํ า ตั ว ส อ บ ห า ย ก อ น วั น ส อ บใ ห ผู เ ข า รั บ ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม รู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงนํารูปถายในครั้งเดียวกันกับที่ใชในการสมัครสอบ จํานวน ๑ รูป ไปติดตอ
ทีส่ ํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ ๒๕๕๖ กอนเวลา ๑๖.0๐
นาฬิกา เพือ่ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จะไดดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใชใน
การสอบตอไป
๔. การเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง ตองปฏิบตั ิ
ดังนี้
หองสอบ

(๑) หามนําเครื่องมือสือสารและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปใน
/(2)…

-๓-

-๓-

(๒) ควรไปถึ ง สถานที่ สอบก อนเริ่ ม เวลาสอบไม น  อยกว า ๓๐ นาที แต จะเข า
หองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว
(๓) ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ และ เจาหนาที่
ควบคุมการสอบโดยเครงครัด
(๔) ตองจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณซึงประกาศไวในตารางสอบ ไปเอง
นอกจากนัน้ จะต องใชกระดาษและวั สดุ อุ ปกรณ ที่สํ านั กงานคุ มประพฤติ กรุ งเทพมหานคร 4 จั ดไว ใหโดยเฉพาะ
(๕) หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ อุปกรณที่ใชในการคํานวณทุกชนิด หรือ
วัสดุอุปกรณอนื่ ใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กําหนดเข าไปในห องสอบ เว นแต วัสดุอุปกรณ ซึ่ง กําหนดให
จัดหาเองตามขอ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๙๐ นาทีนับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออก
จากหองสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาทีคุมสอบ
(๗) ผูเขาสอบทีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาทีกําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไป
แลว ๓๐ นาที จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
(๘) ผูเขาสอบจะตองเข าสอบตามตําแหนงทีส่ มัคร และตามวัน เวลาและ
สถานที่ทกี่ ําหนดในตารางสอบ ผูที่เขาสอบผิดตําแหนง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิ
เขารับการสอบในตําแหนงทีส่ มัครสอบอีก
(๙) ผูเข าสอบจะตองนัง่ สอบตามที นงั่ สอบและหองสอบทีก่ ําหนดให ผูใดนัง่
สอบผิดที่ในการสอบ จะไมไดรับคะแนนสําหรับการทดสอบความรู ความสามารถทีใ่ ชเฉพาะสําหรับตําแหนง
(๑๐) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและเลขประจําตัว
สอบเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น
(๑๑) เมื่ออยู ในห องสอบ ขณะสอบไม พู ด หรื อติ ด ต อกั บผู เข าสอบอื่น หรื อ
บุคคลภายนอก และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจาหนาทีค่ วบคุมการสอบ
/(12)...

-4(๑๒) หามสูบบุหรี่ขณะทําการสอบ
(๑๓) เมื่อสอบเสร็จก อนเวลาและสงคําตอบนัน้ แลว ตองได รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจาหนาทีค่ วบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบ
ไมได เวนแตคณะกรรมการหรือเจาหนาทีค่ วบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น
(๑๕) เมือ่ หมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทํา
คําตอบจะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาต
แลว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ตองออกไปจากสถานที่สอบโดยพลันหามติดตอกับผูที่ยัง ไมไดเขา
สอบ และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
(๑๗) ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกียวกับการสอบนี้ หรือผูใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง และ
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
(๑๘) ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลาและสถานทีด่ ังกลาว ถือวา ละสิทธิ์ และ
ไมมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถทีใ่ ชเฉพาะสําหรับตําแหนงครัง้ นี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ ๒๕๕7
(ลงชื่อ) นายประทักษ ประทุมทิพย
(นายประทักษ ประทุมทิพย)
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเปนลูกจางชัว่ คราว
สังกัด สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4

เอกสารแนบทาย
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง
ในการ คัดเลือกบุคคล เขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4
แนบทายประกาศสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ ๒๕๕7
*****************
ตําแหนงพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจําตัวสอบ
001 (พ)
002 (พ)
003 (พ)
004
005
006 (พ)
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019

ชื่อตัว
นางสาวพิชชุดา
นายอดิศักดิ์
นายสุวิทย
นางสาววัชรี
นางสาวศศิวิมล
นายสิทธิพงศ
นางสาวทิพวรรณ
นายภูวนาท
นายเจษฎา
นายณรงคฤทธิ์
นางสาวยุวดี
นายเกษมสันต
นางสาวพัชรี
นายอานุพนั ธ
นางสาวสิรกาญจน
นางสาวอัมรา
นางสาวนารี
นางสาวดวงยิหวา
นางสาววิศินีย

ชื่อสกุล
คําสิงห
เหมือนพันธ
คุมถนอม
มะดี
อยูอ่ํา
ธรรมปญญา
พรหมทอง
อาทรกิจ
ชัยบัว
สมพร
ศิโรรัตนพาณิชย
เที่ยงผดุง
รอดชยันต
จอยมี
นามไพร
แพงแสน
คําสุข
ภูโชคชัย
จําปขาว

-๒020 (พ)
021 (พ)
022 (พ)
023
024
025 (พ)
026 (พ)

นางสาวสรัญญา
นายพงษระวี
นางทิพยผกา
นายเกมสภิศัย
นางสาวภูษณิศา
นางสาวอรวรรณ
นางสาวอัจฉรา

แกวไพบูรณ
สิทธิศักดิ์
เลิศชมพู
ศรีพรหม
สีลาน
ละหอย
เลิศโพธิ์ใช

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
เลขประจําตัวสอบ
001
002
003
004
005

ชื่อตัว
นางสาวธัญญารัตน
นางสาวหนึ่งฤทัย
นายสมประสงค
นางสาวพนิดา
นางสาวน้าํ ฝน

ชื่อสกุล
เกตุอนิ ทร
เล็มเยะ
เดนดี
กะแตเซ็ง
ลิเซ็น

*********************************
หมายเหตุ ผูที่มีเครือ่ งหมาย * ดานหลังชื่อคือผูที่มีคุณสมบัติไมตรงตามตําแหนงที่สมัครหรือเอกสาร
ไมครบ จึงไมมีสิทธิ์เขาสอบ

