-สาเนา-

ประกาศสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดที่เกี่ยวกับสอบ
...................................
ตามที่สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔ ได้มีประกาศลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร ๔ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และได้
กาหนดให้มีการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง พร้อมกาหนด
วัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น
สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
วันที่สอบ

เวลา

สอบวิชา

ตาแหน่ง/
จานวน
เลขประจาตัวสอบ

วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๘ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ข้อเขียน เจ้าพนักงานธุรการ ๑๕ คน
๐๐๑ – ๐๑๗

สถานที่สอบ
สานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร ๔

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอบ
- ปากกาสี
น้าเงิน
หรือดา
- น้ายาลบ
คาผิด

/(๓) ประกาศรายชื่อ...

-๒(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง จะต้องเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ส่วนวัน เวลา
และสถานที่ในการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔ และทาง WWW.PROBATION.GO.TH
(๔) ระเบียบปฏิบัติการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งให้ผู้
เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคื อ สุภาพสตรีสวมเสื้อ
กระโปรงหรือกางเกง สวมร้องเท้าหุ้มส้น สุภ าพบุรุษสวมเสื้ อ กางเกง โดยสอดชายเสื้ อไว้ในกางเกง สวม
รองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใด
แต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุก
ครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตั วเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตร
ประจาตัวประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วน
ราชการ/สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจาตัว
สอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง
ในการสอบ กรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม การสอบ จะไม่ อ นุ ญ าตให้ เ ข้ า รั บ การทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยเด็ดขาด
กรณี บั ต รประจ าตั ว สอบหายก่ อ นวั น สอบ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรั บตาแหน่งนารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป
ไปติ ด ต่ อ ที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ก รุ ง เทพมหานคร ๔ ภายในวั น ที่ ๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ ก่ อ นเวลา
๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔ จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัว
สอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔.

การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง

ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ ามน าเครื่ องสื่ อสารและอุป กรณ์ สื่ อสารอิ เล็ กทรอนิ กส์ ทุ กชนิด เข้า ไป
ในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้กต็ ่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
/(๓) ต้องเชื่อฟัง...

-๓(๓) ต้ อ งเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง และค าแนะน าของกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไป
เอง นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุที่สานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด
หรือวัสดุอุป กรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัส ดุอุปกรณ์ซึ่ง
กาหนดให้จัดหาเองตามข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาทีนับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะออก
จากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
แล้ว

(๗) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไป
๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

(๘) ผู้ เ ข้ า สอบจะต้ อ งเข้ า สอบตามต าแหน่ ง ที่ ส มั ค ร และตามวั น เวลาและ
สถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิ
เข้ารับการสอบในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้ องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่ง
สอบผิดที่ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑๐) เขียนชื่อตัว – ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัว
สอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบ ขณะสอบไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑๓) เมื่ อ สอบเสร็ จ ก่ อ นเวลาและส่ ง ค าตอบนั้ น แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทา
คาตอบจะต้องหยุ ดทัน ที แต่จ ะออกจากห้ องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้
อนุญาตแล้ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่ออกโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
/(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติ...

-๔(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจ ริ ต อาจไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้า รั บ การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใ ช้ เ ฉพาะส าหรับ ต าแหน่ ง และ
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
นิตยา คงสุวรรณ
(นางสาวนิตยา คงสุวรรณ)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔

สาเนาถูกต้อง
คนึงนิตย์ บัญญัติศรีสกุล
(นางสาวคนึงนิตย์ บัญญัติศรีสกุล)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

นันทพร/พิมพ์

เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการคัดเลือก
บุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
***************************
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจาตัวสอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๗
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒
๐๑๓
๐๑๔
๐๑๕
๐๑๖
๐๑๗

ชื่อตัว
นางสาวพนิดา
นางสาวปาณิสรา
นางสาวปวีณา
นางสาวเพียงใจ
นางสาวกัลยา
นางสาวพัชรี
นางสาวธนารัตน์
นางสาวจินตนา
นางสาวพุสณา
นางสาวสุกัญญา
นางสาวนันรยา
นางสาวศศิร์ธา
นางสาวสุภัสสรา
นางชลธิกานต์
นางสาวชฎาพร

ชื่อสกุล
กะแตเซ็ง
เทียนมณี
กะแตเซ็ง
นิลแป้น
เจริญคุณสมบัต
ศรีแพง
เด็ดดวง
ทาปลัด
มะดะเร็ด
สีนิลมงคล
แอนดริส
ชมผา
ศรีกงพาน
ภูมิดี
เจียมแพ

หมายเหตุ ผู้สมัครสอบที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง คุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับสมัคร
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