ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................

ตามที่สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีประกาศลงวันที่ 11 มกราคม
2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัด
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด สุ ราษฎร์ ธ านี ขึ้ น ในระหว่ า งวั น ที่ 18 มกราคม 2560 ถึ ง วั น ที่ 7
กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 และได้ ก าหนดให้ มี ก ารประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การทดสอบความรู้
ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรับตาแหน่ ง พร้ อมก าหนดวั น เวลาและสถานที่ และรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับสอบ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น
สานักงานคุมประพฤติ สุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้ มีสิ ทธิ เ ข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
วันที่สอบ
วันที่ 19
กุมภาพันธ์
2560

เวลา
๐๙.๐๐ น. ถึง
๑2.๐๐ น.

สอบวิชา

ตาแหน่ง/
เลขประจาตัวสอบ

ข้อเขียน

01-095

จานวน สถานที่สอบ

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอบ

95 คน โรงเรียน
- ปากกาสีน้า
ศึกษา
เงินหรือสีดา
สงเคราะห์ - น้ายาลบคาผิด
สุราษฎร์ธานี
อยู่ระหว่าง
สวท.
สุราษฎร์ธานี
กับม.ราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

-๒(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และจะแจ้งกาหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2560 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และทาง WWW.PROBATION.GO.TH
(๔) ระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่ง ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์
โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุก
ครั้ง เพื่ อใช้ แสดงคู่กัน (หากไม่ มีบัตรประจาตั วประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตั วเจ้ าหน้าที่ของรัฐ/
ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตร
ประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และ
หากไม่มีบัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้
หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้า
รับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความ
สามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งนารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไป
ติดต่อที่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้า
ไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะ
เข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

-๓(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตาราง
สอบไปเอง นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณ
ทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุ
อุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้จัดหาเองตามข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาทีนับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ
จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบ
(๗) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตาราง
สอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๘)ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตก
และไม่มีสิทธิเข้ารับการในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๙) ผู้ เข้ าสอบจะต้องนั่ งสอบตามที่นั่ งสอบและห้ องสอบที่ กาหนดให้
ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
(๑๐) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลข
ประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น
หรื อบุ คคลภายนอก และไม่ ออกจากห้ องสอบ เว้ นแต่ จะได้ รั บอนุ ญาตและอยู่ ในความดู แลของ
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑๓) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้อง
สอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้
หยุดทาคาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบได้อนุญาตแล้ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อ
กับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

-๔(๑๗) ผู้ ใดไม่ ปฏิ บัติ ตามระเบี ยบปฏิ บัติ เกี่ ยวกั บการสอบนี้ หรื อผู้ ใด
ทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง และคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณา
สั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละ
สิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
(ลงชื่อ)

นพดล นมรักษ์
(นายนพดล นมรักษ์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบท้าย

บัญชีรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งใน
การคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
*****************
๑. ตาแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขประจาตัวสอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๗
๐๐8
๐๐9
๐10
๐11
๐12
๐13
๐14
๐15
๐16
๐17
๐18
๐19
๐20
๐21
๐22
023
024
025

ชื่อตัว
นางสาวปิยาภรณ์
นางสาวจุรีพร
นายธรรวา
นายวีรฉัตร
นางสาวจริยา
นายธนกฤษ
นายกฤษราวุฒิ
นางสาวศศิประภา
นายพงศ์ศิริ
นางสาวมาริษา
นางสาวจันจิรา
ว่าที่ ร.ต. โชคทวี
นางสาวณัฏฐณิชา
นายจักรพันธุ์
นายเนติลักษณ์
นางสาวมาริษา
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวปิยะนุช
นางสาวไอศิการ์
นายกอบชัย
ว่าที่ ร.ต.หญิง ชุติมา
นายธีระพล
นายเทอดเกียรติ
ส.อ.เสฎฐวุฒิ
นางสาวทัศนีย์

ชื่อสกุล
เพชร์หนองชุม
แสงรัตน์
บุญศิริชัย
วิเชียรวงศ์
ณ นคร
รักษ์ศรีทอง
ยิ้มย่อง
หนูยัง
ใสใจดี
เผือกเดช
ศรีนาค
มณีรัตน์
ขวัญข้าว
ทิพย์ศิริ
สุวรรณมณี
พุฒิบัวทอง
ฤกษ์ดี
แซ่แต้
มะธุระ
ทองพรหมดี
จีระมานะพงศ์
เมาะโหล่
วิจิตร
สรรพา
ทองสัมฤทธิ์

026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061

นางสาววิมลศิริ
นายศักดา
นายภาณุวัฒน์
นางสาววรรณิกา
นางสาวประภัสสร
นางสาวภาวินี
นายวรศักดิ์
นายรักชาติ
นางสาวปาริชาต
นายหนึ่งบุรุษ
นายธนวัฒน์
นางสาวปนัฏฐา
นายบัญชา
นางสาวจันทกานต์
นางสาวฐิติมน
นางสาวอรอุมา
นางสาวกนิษฐา
นายธนพล
นางสาวณพรชนก
นางสาววริษฐา
นางสาวภรณ์ประภา
นางสาวกัลยาณี
นางสาววราภรณ์
นายวโรตม์
นายทรงเทพ
นายกิตติพนธ์
นายสันติชัย
นางสาวหัสยา
นางสาวศศิวิมล
นางสาวธัญญลักษณ์
นายเรวัตร
นางสาวชลิตา
นายยุทธพงค์
นายสุจริต
นายสุรชัย
นายอรรควัฒน์

งามดี
ชัยชานิ
บุญชูศรี
รุ่งเรือง
รัตนภักดี
แซ่หลิ่ม
สรรณ์เพชร
ช่อโต
ผลศิริ
พลจร
สิงโหพล
นพกร
จันวงษา
ช่วยรอด
เทือกสุบรรณ
สกุณา
สิงโตแก้ว
ธราพร
เพชรนิล
วรรณโชติ
ศรีโชติ
ธิมาบุตร
เถาแก้ว
พัฒนสมุทร
พงศ์
ทรงเดชะ
เส้งเซ่ง
ศรีชื่นชม
รักษา
จีนกิ้ม
ทับเพชร
ชนะภัย
ฉิมสอาด
จงจิตร
ชะเอมวัลย์
ศรีไวยพราหมณ์

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095

นางสาวภัททิรา
นางสาวกัญญาพัชร
นางสาวณฐภารัตน์
นางสาวสุภัทรา
ว่าที่ ร.ต หญิง วลัยกร
นางสาวชุติมา
นางสาวนาตาชา
นางสาวสุพัตรา
นายชวัลวิทย์
นางสาวนุจนะห์
นายศิรินทร์
นายเรืองศักดิ์
นางสาวพัชรี
นางสาวจิราภรณ์
นางสาวชนากานต์
นางสาวอรอุมา
นางสาวศรัญยา
นายธวัชชัย
นางสาวภัทราภรณ์
นายสัญญา
นางสาวทิตติมา
นางสาววรรณนิศา
นางสาวกิตติยา
นางสาวศศิธร
นายศักยพงศ์
นายจักวัฒน์
นายวีระศักดิ์
นายปิยนาท
นางสาวณัฐชญา
นางสาวมนัสนันท์
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวกนกลดา
นางสาวมยุรีย์
นางสาวอัญชลี
------------------------

คงระงับ
กริชเตโช
พุฒพรม
ติ้วต้ง
ไชยภักดี
วิบูลย์ชาติ
หมัดสา
ดีพลงาม
แก้วตาทิพย์
หมาดหีม
อินทรกาเนิด
เพชรศรี
ตาแสง
มีขาว
สุวรรณขา
อนันตกุล
ทองแกมแก้ว
ช่วยบารุง
ภูมิไชยา
ศรีเผือก
คงเกิด
สมเอียด
ทรายละเอียด
สาริขา
โนภาศ
บุญรอด
เผือกผ่อง
ชูพักตร์
แก้วสว่าง
ศรีจันทร์
มติธรรม
จันทโรจน์
ขาเวช
ดึงสุวรรณ

