ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
......................................
ตามที่สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสตูล ได้มีประกาศลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสานักงานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สตู ล ในระหว่ า งวั น ที่ 1 มกราคม 2559 ถึ ง วั น ที่ 29 มกราคม 2559
และได้ กาหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับ การสอบ ภายในวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสตูล จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิ ทธิเข้ารับการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้ มีสิทธิ เข้า รับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะส าหรับ
ตาแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่ง/
อุปกรณ์ที่ใช้
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา
จานวน สถานที่สอบ
เลขประจาตัวสอบ
ในการสอบ
วันศุกร์ที่ 5 09.00-12.00น. - ข้อเขียน พนักงานคุมประพฤติ คน
วิทยาลัย
- ปากกา
กุมภาพันธ์
(3 ชั่วโมง)
อัตนัย
1-3
เทคนิคสตูล สีน้าเงินหรือ
2559
5 ข้อ ๆ ละ
5 - 31
ห้องเรียน
สีดา
20 คะแนน
33 , 35
531
- น้ายา
ลบคาผิด
หมายเหตุ ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ได้ประกาศให้ทราบหัวข้อการทดสอบความรู้
(สอบข้อเขียน) ให้ทราบแล้วนั้น สนง.คุมประพฤติจังหวัดสตูล ขอแจ้งหัวข้อที่ใช้ทดสอบเพิ่มเติม
คือ หัวข้อเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามแนวทางพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-๒(๓) ประกาศรายชื่ อผู้ ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะส าหรับ
ตาแหน่ง
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สตู ล จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งจะต้องเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ส่ ว นวั น เวลาและสถานที่ ใ นการทดสอบความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง จะแจ้ ง ให้ ท ราบภายในวั น ที่
10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่ าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์
โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้ องน าบั ตรประจ าตั วสอบและบั ตรประจ าตั วประชาชนไปในวั นสอบ
ทุกครั้งเพื่อใช้ แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/
ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/
บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน
ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้
เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความ
สามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งนารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป
ไปติดต่อที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐
นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลจะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ใน
การสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ ามน าเครื่ องสื่ อสารและอุ ปกรณ์สื่ อสารอิ เล็ กทรอนิ กส์ ทุกชนิ ด
เข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะ
เข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

-3(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตาราง
สอบไปเอง นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล จัดไว้ให้
โดยเฉพาะ
(๕) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณ
ทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุ
อุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้จัดหาเองตามข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาทีนับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบ
จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบ
(๗) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตาราง
สอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(8) ผู้ เข้ าสอบจะต้ องนั่ งสอบตามที่ นั่ งสอบและห้ องสอบที่ ก าหนดให้
ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
(9) เขี ย นชื่ อ ตั ว -ชื่ อ สกุ ล วิ ช าที่ ส อบ ต าแหน่ ง ที่ ส มั ค รสอบและ
เลขประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑0) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่ น
หรื อบุ คคลภายนอก และไม่ ออกจากห้ องสอบ เว้ นแต่ จะได้ รั บอนุ ญาตและอยู่ ในความดู แลของ
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑1) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑2) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑3) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้อง
สอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑4) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้
หยุดทาคาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบได้อนุญาตแล้ว

-4(๑5) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ
ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๑6) ผู้ ใดไม่ปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบปฏิ บั ติ เกี่ยวกั บการสอบนี้ หรือผู้ ใด
ทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับ การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง และคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณา
สั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑7) ผู้ ใดไม่ มาภายในก าหนดวั น เวลาและสถานที่ ดั งกล่ าว ถื อว่ า
สละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
นายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์
(นายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล

เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการ
คัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
*****************
๑. ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐5
๐๐6
๐๐7
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

ชื่อตัว
ชื่อสกุล
นางสาวประภาสิริ พานุรัตน์
ว่าที่ร้อยตรีมูฮัมหมาด หลังเกตุ
นางสาววนิดา
สง่าบ้านโคก
นางสาวพรนบี
โต๊ะกะหรีม
นางสาวซูไรน่า
คุณอักษร
นายกิตติภัฏ
กาญจนสุวรรณ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฟารีดา งะหลี
นายอรุดดีน
อาดา
นายพศกร
ดวงจันทร์
นายกันต์
สันตินุตานนท์
นางสาวอานิศา
อุเส็น
นางสาวรัตนาวดี
เด็นดู
นางสาวสุดา
ราโอบ
นางสาวชนาภัทร
หลงหา
นางสาวฟารีดา
กรมเมือง
นางสาวลินดา
เพ็ชพันธ์
นางสาววิภาดา
ฤทธิ์โต
นายปันดี
สุขสง่า
นายรุสดี
หลังเกตุ
นางสาววานิดา
สังมาสา
นายอิสมาแอล
อะละมาด
นางสาวนอรบี
นารอยี
นางสาวฮัสนี
เก็มสัน

-2025
026
027
028
029
030
031
033
035

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์ พรหมบริรักษ์
นายภคพล
เมธีลักษณ์
นายเสริมศาสตร์
หมาดทิ้ง
นางสาวต่วนซัลมา ดาราหมานเศษ
นายวุฒิชัย
รัตนเหม
นางสาวสกีนา
หมันจีด
นางสาวสาริณี
หมัดตานี
นายสัมนา
เส็นติระ
นางสาวสุทธิดา
สามะเนี๊ยะ
--------------------------------------------------

หมายเหตุ

ผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ 4 คน ดังนี้
1. เลขประจาตัวสอบ 004
2. เลขประจาตัวสอบ 032
3. เลขประจาตัวสอบ 034
4. เลขประจาตัวสอบ 036

เนื่องจากตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาแล้ว ปรากฏว่าไม่ตรงตามที่ ก.พ.กาหนดให้บรรจุ
ในตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

