(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
------------------------------------------ตามที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ระยอง ได้ มี ป ระกาศลงวั น ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และได้กาหนดให้มีการประกาศ
รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง พร้ อ มก าหนดวั น เวลา
และสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น
ส านั กงานคุมประพฤติจั งหวัดระยอง จึ งขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่
ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่ง/
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
เลขประจา
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา
จานวน
สถานที่
การสอบ
ตัวสอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. -ข้อเขียน
๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๘
๑๓.๐๐ น.
เป็นต้นไป

-ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึก ๓๓ คน ห้องนิลมังกร
ข้อมูล
๐๐๑ – ๐๓๓
ห้องสมุดประชาชน
ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอ
เมืองระยอง (กศน.)

-บัตรประจาตัว
สอบ
-บัตรประจาตัว
ประชาชน
- ปากกาสีน้า
เงินหรือสีดา
- น้ายาลบคาผิด

(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ต าแหน่ ง จะต้ อ งเข้ า รั บ การทดสอบความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง ส่ ว นวั น เวลาและสานที่ ใ นการทดสอบ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ระยอง และทาง WWW.PROBATION.GO.TH
/(๔) ระเบียบ...

-๒(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ให้ผู้เข้ารับ
การทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติ
ตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะ
ไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็ นหน้ าที่ ของผู้ มี สิ ทธิ เข้ ารั บการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้
แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน
(บัตรเหลื อง)/ใบแทนใบรับบัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้
ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการ
ประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะส าหรั บต าแหน่ งน ารู ปถ่ ายในครั้ งเดี ยวกั นกั บที่ ใช้ในการสมั ครสอบ จ านวน ๑ รู ป ไปติ ดต่ อที่ ส านั กงาน
คุมประพฤติจังหวัดระยอง ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระยอง จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารั บการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับตาแหน่ง ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้ องจั ดเตรี ยมเครื่ องเขี ยนหรื อวั สดุ อุ ปกรณ์ ซึ่ งประกาศไว้ ในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด หรือวัสดุ
อุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้จัดหาเอง
ตามข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาทีนับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ จะออกจากห้อง
สอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(๗) ผู้ เข้ าสอบที่ ไปถึงห้ องสอบหลั งจากเวลาที่ ก าหนดเริ่ มสอบในตารางสอบไปแล้ ว
๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด
ในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการในตาแหน่งที่
สมัครสอบอีก
/(๙) ผู้เข้าสอบ...

-๓(๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ ใดนั่งสอบผิด ที่
ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑๐) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบเฉพาะ
ในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่ นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑๓) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทาคาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่ สอบโดยพลั น ห้ ามติดต่ อกับผู้ ที่ ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และคณะกรรมการ
ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มาทดสอบภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์และ
ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
๕. หากมี ข้ อหนึ่ งข้ อใดที่ นอกเหนื อจากที่ ประกาศไว้ ข้ างต้ น ให้ ขึ้ นอยู่ กั บดุ ล พิ นิ จของ
คณะกรรมการอานวยการทั่วไป และการตัดสินของคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ทั่วไปถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ลงชื่อ นายประทักษ์ ประทุมทิพย์
(นายประทักษ์ ประทุมทิพย์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

สาเนาถูกต้อง
จิรันทะนิน สุกใส
(นางสาวจิรันทะนิน สุกใส)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

จิรันทะนิน พิมพ์/ทาน

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
*****************
๑. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เลขประจาตัวผู้สอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๗
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒
๐๑๓
๐๑๔
๐๑๕
๐๑๖
๐๑๗
๐๑๘
๐๑๙
๐๒๐
๐๒๑
๐๒๒
๐๒๓
๐๒๔
๐๒๕

ชื่อตัว
นางนิติยา
นางสาวนฤมล
นางสาววิภาณี
นางสาวศศิธร
นางสาววรางคณา
นางสาวมนัชญา
นางสาวกมลวรรณ
นางทิวา
นายอุดม
นางสาวจิตรลัดดา
นางสาวรักษ์พิพา
นางสาวโลจนันทน์
นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวณัชยา
นางสาวณัฐนิช
นายนิพัฒน์
นายสิทธิพงษ์
นางสาวฐิติยา
นางสาวอ้าไพ
นางสาวณัฐชา
นางสาวสาวิตรี
นางสาวกัญจน์ชญา
นายศิรวิทย์
นางรัตนา
นางสาวอรุณี

ชื่อสกุล
ดอนงัน
มีชูแสง
ลีนาค
น้้านวล
ถ้วยงาม
กันธิยาวงศ์
ชัยชนะ
เสนางคนิกร
สมัดหานาย
สิทธิศักดิ์
มุ่งงามวิจิตร
สังข์แก้ว
แสงเพิ่ม
แสงรัตน์
ชูเชิด
ผลนุกูล
เพ็งประพัฒน์
เสียงเสนาะ
จันทร์ศรี
นาคเมือง
สมานศิลป์
โตยะบุตร
มะแม้น
ข้าปาน
สุนทรมณี

-๒๐๒๖
๐๒๗
๐๒๘
๐๒๙
๐๓๐
๐๓๑
๐๓๒
๐๓๓

นางสาวขวัญฤทัย
นางสาวพิชาพัชร์
นางสาวลลิตา
นางภลินี
นางสาวปรียานุช
นางสาววิภารัตน์
นางสาวแพรวไพลิน
นางสาวอัมพวัน

สนิทราษฎร์
อินษร
ฟักเงิน
บุญเตชะภควัต
บุดดี
พุดบุรี
ปรีเถื่อน
พันผึ้ง

