เรื่ อง

ประกาศสานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี
รายชื่อผูผ้ า่ นการทดสอบความรู ้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผูม้ ีสิทธิ เข้า
รับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง (สัมภาษณ์ )กาหนดวัน เวลาและสถานที่
และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................

สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี ได้มีประกาศลงวันที่ 11 มกราคม 2560 เรื่ อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว เพื่อปฏิบตั ิงานในสังกัดสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ซึ่งสานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี ได้ดาเนินการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 และกาหนดจะ
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ซึ่ งเป็ นผูม้ ีสิทธิเข้ารับการ
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจนกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี จึงขอประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการทดสอบความรู ้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์)พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(สัมภาษณ์)
ดังนี้
(๑) รายชื่ อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะสาหรับตาแหน่ ง และผู้
มีสิทธิเข้ ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง (สั มภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
(สั มภาษณ์)
วันที่สอบ/ตาแหน่ ง

เวลา

วันที่ 6 มีนาคม 2560 09.00 น.
เป็ นต้นไป

ตาแหน่ ง
ตาแหน่ง
พนักงานคุมประพฤติ

-๒-

จานวน

สถานที่สอบ

7 คน

สานักงาน
คุมประพฤติจงั หวัด
สุ ราษฎร์ธานี

หมายเหตุ

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง (สั มภาษณ์ )
ให้ผมู้ ีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)ปฏิบตั ิตามระเบียบ
ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อยตามประเพณี นิยม กล่าวคือ สุ ภาพสตรี สวมเสื้ อ กระโปรงหรื อ
กางเกง สวมรองเท้าหุ ม้ ส้น สุ ภาพบุรุษสวมเสื้ อ กางเกง โดยสอดชายเสื้ อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็ นสุ ภาพชน(ห้ ามผู้เข้ าสอบสวมเสื้ อผ้ าที่เป็ นผ้ ายืดหรื อผ้ ายีนส์ โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่ งกายตาม
ลักษณะไม่ สุภาพ อาจไม่ อนุญาตให้ เข้ าสอบ)
๒. เป็ นหน้าที่ของผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง (สั มภาษณ์ ) ที่
จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ สอบและห้องสอบ และต้องปฏิ บตั ิ ตนตามระเบี ยบที่คณะกรรมการฯ กาหนด
โดยเคร่ งครัด
๓. ต้ องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ ง เพื่อใช้ แสดง
คู่ กั น (หากไม่ มี บ ัตรประจาตัวประชาชน ให้ ใช้บ ตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ/ใบรั บรองบัตรประจาตัว
ประชาชน (บัตรเหลื อง)/ใบแทนใบรั บบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ ส่วนราชการ/
สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มีบตั รประจาตัวสอบ ให้ใช้
ใบอนุ ญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่ มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ควบคุมการสอบ จะไม่ อนุ ญาตให้ เข้ ารั บการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
(สั มภาษณ์) โดยเด็ดขาด
กรณี บตั รประจาตัวสอบหายก่ อนวันสอบ ให้ผูเ้ ข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์) นารู ปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รู ป ไปติดต่อที่ สานักงาน
คุ มประพฤติ จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี ชั้น 1 อาคารศาลแขวงสุ ราษฎร์ ธานี ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ก่อนเวลา
๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติ จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี จะได้ดาเนิ นการออกใบแทนบัตรประจาตัว
สอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)ต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่ องสื่ อสารและอุปกรณ์ สื่อสารอิเล็กทรอนิ กส์ ทุกชนิ ดเข้าไปในห้อง
สอบ
(๒) ควรไปถึ งสถานที่ สอบก่ อนเริ่ มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุ ญาตจากกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่ อฟั ง และปฏิ บตั ิ ตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่ งครัด
(๔) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดเท่านั้น
(๕) ผูเ้ ข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่ มสอบในตารางสอบไปแล้ว
๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

-๓(๖) ผูเ้ ข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่ งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กาหนดในตารางสอบ ผูท้ ี่เข้าสอบผิดตาแหน่ ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิ เข้ารับ
การในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๗) เมื่ ออยู่ในห้ องสอบ ขณะสอบต้องไม่ พู ดหรื อติ ดต่ อกับผูเ้ ข้าสอบอื่ น หรื อ
บุ คคลภายนอก และไม่ ออกจากห้องสอบ เว้นแต่ จะได้รับอนุ ญาตและอยู่ในความดู แลของกรรมการหรื อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๘) เมื่อสอบเสร็ จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติ ดต่อกับผูท้ ี่ยงั
ไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการรบกวนผูท้ ี่ยงั สอบอยู่
(๙) ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
สั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๐) ผูใ้ ดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดงั กล่าว ถือว่าสละสิ ทธิ์ และไม่มี
สิ ทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งนี้
๕. สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการ
คัดเลือกในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี หรื อเว๊ปไซค์
WWW.PROPATION.GO.TH
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ลงชื่อ

นพดล นมรักษ์
(นายนพดล นมรักษ์)
ผูอ้ านวยการสานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผูผ้ า่ นการทดสอบความรู ้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้า
ทางานเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
*****************
๑. ตาแหน่ ง พนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อตัว
ชื่ อสกุล
0014
นายจักรพันธุ์
ทิพย์ศิริ
0022
นายธี ระพล
เมาะโหล่
0027
นายศักดา
ชัยชานิ
0030
นางสาวประภัสสร
รัตนภักดี
0054
นางสาวศศิวมิ ล
รักษา
0076
นางสาวชนากานต์
สุ วรรณขา
0090
นางสาวณัฐชญา
แก้วสว่าง

*****************************

