
 
 
 
 

 

ประกาศส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ 

...................................... 
 

   ตามที่ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ได้มีประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง      
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จ านวน 1 อัตรา 
และส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 2 อัตรา ในระหว่างวันที่  22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่       
13 สิงหาคม 2562 และได้ก าหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้  ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง พร้อมก าหนดวัน เวลาและสถานที่และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่          
15 สิงหาคม  2562   นั้น 
 

  ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้  
ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง พร้อมก าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถ      
ที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้ 
 

  (๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
 

  (๒) ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการทดสอบความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  วันที่สอบ เวลา สอบวิชา 
ต าแหน่ง/ 

เลขประจ าตัวสอบ 
จ านวน สถานที่สอบ 

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอบ 

วันที ่24 
สิงหาคม 
2562   

  

13.00–16.00 น. - ข้อเขียน พนักงานคุมประพฤติ 
  

73  คน อาคารหอประชุมสองทะเล  
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 
ถ.วิเชียรชม อ.เมือง  
จ.สงขลา 

- ปากกาสีน้ าเงิน         
หรือสีด า 
- ยางลบ 
 

 
  (๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
  ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง จะต้องเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562    
และจะประกาศผลการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ส านักงาน        
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา อาคารศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ถนนราชด าเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา    
หรือทางเว็บไซด์กรมคุมประพฤติ WWW.PROBATION.GO.TH /เว็บไซด์ส านักงานคุมประพฤติในสังกัด/คลิกเลือก
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา  หรือทางเว็บไซด์ http://www.probation.go.th/contentmenu.php?id=455  
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  (๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
   ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ  กระโปรง
หรือกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตาม
ลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ) 
   ๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่จะต้องทราบวัน  เวลา  สถานที่สอบและห้องสอบ   
   ๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง  เพื่อใช้
แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน  ให้ใช้บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจ าตัว
ประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจ าตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษา
ออกให้  ซึ่งปรากฏเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน  และหากไม่มีบัตรประจ าตัวสอบ  ให้ใช้ใบอนุญาตของ
คณะกรรมการประจ ากองกลางในการสอบแทน)  ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดย
เด็ดขาด 
   กรณีบัตรประจ าตัวสอบหายก่อนวันสอบ  ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้  ความสามารถ     
ที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งน ารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ  จ านวน ๑ รูป  ไปติดต่อที่ส านักงาน        
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพ่ือส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสงขลา จะได้ด าเนินการออกใบแทนบัตรประจ าตัวสอบเพ่ือใช้ในการสอบต่อไป 
   ๔. การเข้ารับการทดสอบความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
      (๑) ห้ามน าเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
      (๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที  แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
      (๓) ต้องเชื่อฟัง  และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ  และเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
       (๔) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์  ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง  
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
      (๕) ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณทุกชนิด  หรือวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ ก าหนดเข้าไปในห้องสอบ  เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งก าหนดให้จัดหาเอง
ตามข้อ (๔) 
    (๖) ภายในเวลา ๔๕ นาทีนับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออก
จากห้องสอบไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
    (๗) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 
๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
    (๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร  และตามวัน  เวลาและสถานที่
ที่ก าหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการใน
ต าแหน่งที่สมัครสอบอีก 
 

/(9)ผู้... 
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    (๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้  ผู้ใดนั่งสอบ
ผิดที่ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับการทดสอบความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
           (๑๐) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ  ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ าตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น 
           (๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้ เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคล 
ภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบ 
           (๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะท าการสอบ 
           (๑๓) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
           (๑๔) แบบทดสอบ  กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้  
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 
           (๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท า
ค าตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
           (๑๖) เมื่อสอบเสร็จ  ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 

           (๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง และ
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
           (๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งครั้งนี้ 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 

 
บัญชีรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารับการทดสอบความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งใน
การคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 

แนบท้ายประกาศส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
 

***************** 
๑. ต าแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อตัว ชื่อสกุล 
001 นางสาวจุฑามาศ จันทร์เกิด 
002 นางสาวพิมปาณัสม์ คงระวะ 
003 นางสาววาสนา เพ็ชราการ 
004 นางสาวธนาภรณ์ มุสะกะ 
005 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย แก้วลอย 
006 นางสาวศิรินาถ มีสุธา 
007 นางสาวฉวีวรรณ อินทสุวรรณ์ 
008 นางสาวจุฑารัตน์ อินทโน 
009 นายสุบิน จาริยะ 
010 นางสาวปาตีเมาะ เฮง 
011 ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจวรรณ แป้นเอียด 
012 นางสาวกมลชนก พูลภักดี 
013 นางสาวพิมพ์สุภัค วรโชติจินดาภัทร 
014 นางสาวมัญชุสา ศรีทองกระจ่าง 
015 นางสาวนรินรัตน์ นวนรื่น 
016 นายนัฐพร สุวรรณคูหา 
017 นางสาวอิสริยา หีมผอม 
018 นางสาวฐิติรัตน์ ว่องพิสิฐคุณ 
019 นายพิชฌย์พัฒน์ วิจิตรโสภาค 
020 นางสาวสาวิตรี ศักดิ์สุวรรณ 
021 นางสาวปุณณดา ยั่งยืน 
022 นางสาวสายพิรุณ ชูแก้ว 
023 นางสาวมยุรา สุขไกร 
024 นางสาวจิรวรรณ โกศล 
025 นางสาวมนัญชยา หมันหลัง 
026 นางสาวมารีนา หมัดสอิ 
027 นางสาวปภาว ี สุวรรณรัตน์ 
028 นางสาวปภาพินท์ เรืองนิ่ม 
029 นางสาวอารีรัตน์ ทิพย์สงคราม 
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030 นางสาวณิชาพรรณ ล าไยผล 
031 นายกิตติภพ เสี้ยนกี ้
032 นายวานิตย์ ชูโชต ิ
033 นางสาวนูรฮิลมี สะมะแอ 
034 นางสาวต่วนคัสมีณี กูจ ิ
035 นายอิรฟาน กือเลาะ 
036 นายวิริยะ ทองค า 
037 นายธีระพงศ์ ทองขวัญ 
038 นางสาวผกาวรรณ ฉัตรชัยวงศ์ 
039 นางสาวมฤคมาศ จันทร์แก้ว 
040 นางสาวฐิติมา ศรีนาเคนทร์ 
041 นางสาวพันทิพา ไชยเลิศ 
042 นางสาวซอเฝียะ แกสมาน 
043 นางสาวลินดา มุเก็ม 
044 นางสาวนิศรา เชือนหยู 
045 นายอัครพล อาสนะ 
046 นางสาวนิลุบล เสือแก้ว 
047 นางสาวชนัญชิดา ณ เขาแดง 
048 นางสาวชณิดา หลีโก๊ะ 
049 นางสาวพรนบี โต๊ะกะหรีม 
050 นางสาวริชญาภา รักขพันธ์ 
051 นางสาวอุทัยวรรณ รุ่งเรือง 
052 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ถาวรยุติธรรม 
053 นางสาวดวงดาว คงทอง 
054 นางสาวอามีเนาะ ราแดง 
055 นายสุรชัย ทองกลิ่น 
056 นางสาวปริญญารัตน์ ทองสังข์ 
057 นางสาวจิตตมาศ พูลแก้ว 
058 นางสาวแวอัลวานี แวนิ 
059 นางสาวสุพัตษร หลงหา 
060 นายปวีณ์กร เพ็ชรประสมกูล 
061 นางสาววริศรา คงทอง 
062 นางสาวหัตถกานท์ อิงควระ 
063 นายสุเมธ วงศ์สุริยะ 
064 นางสาวสุกัญญา ดุสา 
065 นางสาวจุฬาลักษณ์ ร าจวนจร 
066 นายสุรเชษฐ์ มาถวิล 
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067 นางสาวสุชาดา มากชิต 
068 นางสาวอรนภา ทองเขียว 
069 นางสาวสุดธิดา เจริญสุข 
070 นางสาวพัชรี ดาราไก 
071 นางสาวจุไรวรรณ บินดุเหล็ม 
072 นางสาวสุภาภรณ์ หล าเอียด 
073 นางสาวมารีนา กาแบ 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


