(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มี
สิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) กาหนดวัน เวลา
และสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
......................................
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีประกาศลงวันที่ 26 เมษายน 2559
เรื่อง รับสมัครสอบคั ดเลือกบุคคลเข้ าทางานเป็ น ลูกจ้ างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติ งานในสังกั ดสานั กงาน
คุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดาเนินการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559
และกาหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจนกาหนดวัน
เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ภายในวันที่ 15
มิถุนายน 2559 นั้น
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนี้
(๑) รายชื่ อผู้ ผ่ านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่ง และผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
วันที่สอบ/
ตาแหน่ง

เวลา

วันที่ 27 มิถุนายน 09.00 น.
2559
เป็นต้นไป

ตาแหน่ง/
จานวน
สถานที่สอบ
เลขประจาตัวสอบ
ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
6
สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ

/๓. ระเบียบเกี่ยวกับ...

-๒๓. ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้
๑. แต่ ง กายให้ สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ยตามประเพณี นิ ย ม กล่ า วคื อ สุ ภ าพสตรี ส วมเสื้ อ
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์
โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การทดสอบภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง
(สัมภาษณ์) ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ และต้องปฏิบัติตนตามระเบียบที่
คณะกรรมการฯ กาหนดโดยเคร่งครัด
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อ
ใช้แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตร
ประจาตัวประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู)/บัตรประจาตัวที่
ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มี
บัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน) ทั้งนี้หากไม่มี
บัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) นารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่
ส านั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดสุ ราษฎร์ธานี ชั้ น 1 อาคารศาลแขวงสุ ราษฎร์ ธานี ภายในวั นที่ 24
มิถุนายน 2559 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะได้
ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้อง
สอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้ อ งเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งและค าแนะน าของกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดเท่านั้น
(๕) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไป
แล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
/(๖) ผู้เข้าสอบจะต้อง...

-๓(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๗) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๘) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่
ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๙) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิ บัติเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการฯ จะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๐) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งนี้
๕. สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ
เว็ปไซค์ WWW.PROPATION.GO.TH
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) โกมล เสรยางกูร
(นายโกมล เสรยางกูร)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการคัดเลือกบุคคล
เข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559
*****************
๑. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจาตัวสอบ
๑๐๐๐๐7
๑๐๐๐13
๑๐๐๐18
๑๐๐๐19
๑๐๐๐20
๑๐๐๐22

ชื่อตัว
นายเจริญชัย
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวโสภิตา
นางสาวชวัลนุช
นางศริพร
นางสาวเสาวลักษณ์
*****************************

ชื่อสกุล
โชติพานิชย์กุล
เจริญศรี
ทองแกมแก้ว
ชัยแป้น
พรศรี
กุโนปการ

