(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................
ตามที่ส านั กงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ได้มีประกาศลงวันที่ 1 เมษายน 2559 เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จานวน 1 อัตรา
ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และได้กาหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่และรายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นั้น
ส านั กงานคุมประพฤติ จั งหวัดสงขลา จึ งขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้ อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
วันที่สอบ
วันจันทร์ที่
16
พฤษภาคม
2559

เวลา

สอบวิชา

09.00-12.00 น. - ข้อเขียน

ตาแหน่ง/
จานวน
สถานที่สอบ
เลขประจาตัวสอบ
พนักงานคุมประพฤติ 85 คน ศู นย์ ฝึ กอบรมเรื อนจ ากลาง
001-085
สงขลา ถนนสงขลา-นาทวี
ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอบ
- ปากกาสีน้าเงิน
หรือสีดา
- ยางลบ

(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา อาคารศาลา
กลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ถนนราชดาเนิน อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา และทาง (www.Probation.go.th-เบน
เนอร์ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน/รับโอนส่วนภูมิภาค)

/(4) ระเบียบ...

-๒(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตาม
ลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับ
ตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้
แสดงคู่กั น (หากไม่มี บั ตรประจ าตั วประชาชน ให้ ใช้ บัตรประจ าตั วเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบั ตรประจาตั ว
ประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษา
ออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของ
คณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดย
เด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งนารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสงขลา จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่ งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้ องจั ดเตรี ยมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด หรือวัสดุ
อุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้จัดหาเอง
ตามข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาทีนับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจากห้อง
สอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(๗) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐
นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
/(8) ผู้เข้าสอบ...

-3(๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการใน
ตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่
ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑๐) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคล ภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุ มการ
สอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑๓) เมื่ อ สอบเสร็ จ ก่ อ นเวลาและส่ ง ค าตอบนั้ น แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้น
แต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทาคาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
สอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และคณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม

พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

นุสรา วงษ์สุวรรณ
(นางนุสรา วงษ์สุวรรณ)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
สาเนาถูกต้อง
(นายสุอาภรณ์ สังวรณ์)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

อาไพ/คัด/ทาน

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการคัดเลือกบุคคล
เข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2559
*****************
ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
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ชื่อตัว
นายพงศ์พีระ
นางสาวปิยะพร
นางสาวพิมปาณัสม์
นางสาวภาวิณี
นางสาวนรีนวรัตน์
นายปรีชา
นางสาวนาดียะห์
นายณรงค์กร
นายเอกลักษณ์
นางสาวพิชญาภา
ว่าที่ ร.ต. กิตติ
นางสาววิมลศิริ
นายศักดา
ว่าที่ ร.ต.หญิง สิริรัตน์
นางสาวภาวดี
นางสาวนุสบา
นางสาวกฤษฎิ์ณิชา
นางสาวหทัยชนาถ
นางสาวอัจฉรา
นายยุรนันท์
นายทวีศักดิ์
นายเศรษฐพงศ์
นางสาวปิ่นรัสม์
นางสาววิชุดา
นายปิยะณัฐ
นายสมศักดิ์
นายสุเมธ
นายพงค์ศักดิ์
นางสาวอัษฎาพร
นางสาวเจนจิรา
นางสาวผกาวัลย์

ชื่อสกุล
คงตุก
ฝ้ายทอง
คงระวะ
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ศานติสุทธิกุล
หวันเส็น
ลันเด
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วงศ์หมัดทอง
แผ่ผล
งามดี
ชัยชานิ
พรหมบริรักษ์
ชุตินธร
อินทรัตน์
แก้วเจริญฐาติกุล
เจริญวรรณ
พงศ์เจริญ
ชุมชู
หนูเอียด
วจนะสุขไพศาล
เมษาลักษณ์
ปราบภัย
หวังหนู
มณีรักษ์
วงศ์สุริยะ
จ้ายกับรุ่ง
ขุนเพชร
บุญฤทธิ์
สุวรรณ
/032 นางสาวสุคนธ์...

ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ
๐32
033
๐34
๐35
036
๐37
๐38
๐39
๐40
๐41
๐42
๐43
๐44
๐45
๐46
๐47
๐48
๐49
๐50
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065

ชื่อตัว
นางสาวสุคนธ์
นางสาวสุธิดา
นายอิทธิพล
นางสาวธันย์ชนก
นายธีรวัฒน์
นายธุวานนท์
นางสาวสุดารัตน์
นายพรชัย
นางสาวอณีษา
นางพรรณทิพา
นางสาวชไมพร
นางสาวสุภาพร
นางสาวอังศรินทร์
นายอดิศักดิ์
นายฐิติพันธ์
นางสาวนธิดา
นางสาวสุภิญญา
นายจิระเดช
นางสาวอภิญญา
นายปริญญา
นางสาวอนัสพีญา
นางสาวลลิตา
นางสาววรรณกร
นายสุรศักดิ์
นางสาวพัฒน์นรี
นางสาวกุนิสา
นางสาวสุวิมล
นางสาวธัญญารัตน์
นางสาวมลธิรา
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวสุภาวดี
นางสาวเวธกา
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวอุษา

ชื่อสกุล
หนูวิไล
เส้งเนตร
หอเกียรติศักดิ์
จิตสุวรรณ
คงชู
ทองเจริญ
ชาญพล
อักษรชู
ดือราแม
โชโต
อ่อนเกตุพล
เจริญสุข
พรหมเอียด
มะประสิทธิ์
สิตาพงษ์
แก้วสวัสดิ์
กิ้มหิ้น
สุวรรณโท
หมัดอะดั้ม
ประภาสิทธิ์
ศรีแสง
ทรัพย์ดา
ชุ่นเย็น
ก๋งพญา
ศรีสุวรรณ
ฉายลิ่ม
เลือกโว้น
สมบูรณ์
ทิมจร
ศรีสุวรรณ
ดินเตบ
เข็มจรัส
มิตรวงค์
ธรรมชาติ
/066 นางสาวอัจฉราภรณ์...

ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085

ชื่อตัว
นางสาวอัจฉราภรณ์
นางสาวผจงพร
นางสาวเสาวรส
นางสาวธันยพร
นางสาวอุษณี
นางสาวภัททิรา
นางสาวชนากานต์
นางสาวณิชาภา
นายณัฐนนท์
นางสาวจุไรรัตน์
นางสาวนฤดี
นางสาวยุวดี
นางสาววนาลี
นางสาวกิตติกานต์
นางสาวอุษณีย์
นายสุทธิพงศ์
นายนัฏพงศ์
นางสาวพัทฐิปิยา
นางสาวสุจิรา
นายกาพล

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

ชื่อสกุล
เจริญสิน
แก้วมณี
พลเที่ยง
จิตภักดี
ยิ่งสวัสดิ์
จันทศรี
สุวรรณขา
เจ้ยชุม
เผือกผ่อง
จันทสุวรรณ์
บุญชุม
ศรีสว่าง
เรืองภักดี
เทพขาว
แก้วของแก้ว
อาวะภาค
เกื้อก่อคง
ถาวร
จันทนา
คงอ่อน

