(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และ
มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
......................................
ตามที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั งหวั ด สงขลา ได้มี ป ระกาศลงวัน ที่ 6 มกราคม 2560 เรื่ อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัด
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จานวน 1 อัตรา ซึ่งสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาได้ดาเนินการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 และกาหนด
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจนกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สงขลา จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
วันที่สอบสัมภาษณ์
วันที่
27 กุมภาพันธ์
2560

เวลา

ตาแหน่ง/ เลขประจาตัวสอบ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
13.00 น. 001, 002, 020, 023 และ
เป็นต้นไป 027

จานวน
5 คน

สถานที่สอบ
สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสงขลา อาคาร
ศาลากลางจังหวัด
สงขลาหลังเก่า
ถ.ราชดาเนิน
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา

หมายเหตุ

-๒๓. ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปฏิบัติตามระเบียบ
ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้า
หุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
(ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่
อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ และต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กาหนดโดย
เคร่งครัด
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กัน
(หากไม่ มี บั ตรประจ าตั วประชาชน ให้ ใช้ บั ตรประจ าตั ว เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ /ใบรั บรองบั ตรประจ าตั วประชาชน
(บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้
ซึ่ งปรากฏเลขประจ าตั ว ประชาชน ๑๓ หลั กชั ดเจน และหากไม่ มี บั ตรประจ าตั ว สอบ ให้ ใช้ ใบอนุ ญ าตของ
คณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มี บัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) นารู ปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่ สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสงขลา อาคารศาลากลางจังหวัดสงขลาหลังเก่า ถนนราชดาเนิน อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายในวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จะได้ดาเนินการออก
ใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดเท่านั้น
(๕) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐
นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด
ในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการในตาแหน่งที่
สมัครสอบอีก
(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด
ในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการในตาแหน่งที่
สมัครสอบอีก

-3(๗) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๘) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๙) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
สั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๐) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งนี้
๕. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่ านการคัดเลือกในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา หรือเว๊ปไซด์ WWW.PROPATION.GO.TH แบน
เนอร์ “ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน/โอนส่วนภูมิภาค”
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

นุสรา วงษ์สุวรรณ
(นางนุสรา วงษ์สุวรรณ)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา

สาเนาถูกต้อง
(นายสุอาภรณ์ สังวรณ์)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

อาไพ คัด/ทาน

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
*****************
ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – ชื่อสกุล

001

นางสาวหทัยชนก หิรัญวิริยะ

002

นางสาวลักฆนาพร มณีโชติ

020

นางสาวปิยะนุช ไข่แก้ว

023

นางสาวนภสร รุ่งสมบัติ

027

นางสาวอธิษฐาน เฉลิมพงศ์

หมายเหตุ

