ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

-----------------------------ตามที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ยะลา ได้ มี ป ระกาศลงวั น ที่ ๒๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และได้กาหนดให้มีการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลา สถานที่
และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น
ส านั กงานคุมประพฤติจั งหวัดยะลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับ การทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๒. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง/
อุปกรณ์ใน
วันที่สอบ
เวลา
สอบวิชา
จานวน สถานที่สอบ
เลขประจาตัวสอบ
การสอบ
วันเสาร์ที่ ๐๙.๐๐ – ข้อเขียน
001 - 072
71 คน อาคาร 3 ชั้ น 3 ปากกาสี น้ า
16
๑1.0๐
วิ ท ยาลั ย สารพั ด เงินหรือสีดา
กรกฎาคม นาฬิกา
ช่างยะลา
๒๕๕9
13.30 – การใช้
001 - 072
71 คน อาคาร 2 ชั้ น 3 ปากกาสีน้า
15.00
คอมพิวเตอร์
วิ ท ยาลั ย สารพั ด เงินหรือสีดา
นาฬิกา
ช่างยะลา

/๓. ประกาศ...

-๒๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
สานั กงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการคัดเลื อกทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ยะลา และทาง www.probation.go.th ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
จะต้องเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ในวันที่ 2๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดยะลา
๔. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตาม
ลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ทีจ่ ะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้
แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัว
ประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน บัตรประจาตัวพนักงาน หรือบัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ หรือสถานศึกษาออกให้ที่มี
รูปถ่าย ลายเซ็นชื่อและเลขประจาตัวประชาชน) สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจาตัวสอบ คือใบอนุญาตของกองกลาง หาก
ไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใด กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก นารูปถ่ายครั้ง เดียวกันกับที่ใช้
ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๕๙
ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
เพื่อใช้ในการเข้าสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนต้องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด
/ ๔.๔ ต้องจัดหา...

-3๔.๔ ต้ อ งจั ด หาเครื่ อ งเขี ย น หรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ซึ่ ง ประกาศไว้ ใ นตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษ และวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
๔.๕ ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด หรือวัสดุ
อุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการสรรหาฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้
จัดหาเองในข้อ ๔.๔
๔.๖ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจากห้อง
สอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๔.๗ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐
นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๘ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร ตามวันเวลาที่
กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตาแหน่งที่สมัครอีก
๔.๙ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบ ที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ใน
การสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
๔.๑๐ เขียนชื่อ-นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
๔.๑๑ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
๔.๑๒ ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
๔.๑๓ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
๔.๑๔ แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๕ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทาคาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
๔.๑๖ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
สอบ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

/4.18 ผู้ใดไม่มา...

-4๔.๑๘ ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงชื่อ

บัญชา หนูประดิษฐ์

(นายบัญชา หนูประดิษฐ์)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคล
เข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เลขที่ประจาตัวสอบ
00๑
00๒
00๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒
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๐๑๖
๐๑๗
๐๑๘
๐๑๙
๐๒๐
๐๒๑
๐๒๒
๐๒๓
๐๒๔
๐๒๕

นางสาวซัซซา
นางพจนีย์
นางสาวศุภรัตน์
นางสาวอธิศา
นางสาวชลลดา
นายอับดุลรอแม
นางสาวรุสนาณี
นางสาวมัสก๊ะ
นางสาวรอกีเยาะ
นางสาวซันนี
นางสาวหฤทัย
นางสาวภรณ์ทิพย์
นายปฏิภาณ
นางสาวรุสวรรณา
นางสาวจันทนา
นางสาวซารีดา
นางสาวคอรีเยาะ
นางนงนุช
นางสาวสุภัทรา
นายมะฮาซานิง
นางสาวนัฐาพร
นางสาวฟารีซา
นางสาวชนากานต์
นางสาวหาลีเม๊าะ

ชื่อ – สกุล
มีนะเกษม
ศรีวิโรจน์
พิพันธ์
คงสวัสดิ์
โมรา
จิใจ
ดวงจันทร์
ดอปอ
ยาเงาะมะ
บาสอลอ
นุ่นสุวรรณ
ทิพย์พิมล
ศิริพงศ์
ปล่องหอย
อีตา
สาและ
ดะมะ
ไชยศรี
ถนอมคล้าย
บือสา
สิงขรณ์
ปูเต๊ะ
สุทธิโพธินันท์
โสเพดา
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เลขที่ประจาตัวสอบ
026
0๒๗
028
๐29
๐30
๐31
๐32
๐33
๐34
๐35
๐36
๐37
๐38
๐39
๐40
๐41
๐42
๐43
๐44
๐45
๐46
๐47
๐48
๐49
๐50
๐51
๐52
๐53
๐54
๐55

นายซาอุด
นางสาวภรณ์ทิพย์
นางสาวสุพรรณิสา
นางสาวเยาวภา
นางสาวสุดใจ
นางสาวอาซูรา
นางสาวอุษาศิริ
นางสาวทิพย์ราตรี
นางสาวสมหญิง
นายฮัมดี
นางสาวอาซียะห์
นางสาวศิริพร
นางสาวสุรัยดา
นางสาวพารีด๊ะ
นางสาวอนิญชนา
นางสาวธัญดา
นางสาวพนิดา
นางสาวนูรมา
นางสาวอารีซะ
นางสาวนารีมาน
นางสาวโชติกา
นายบาซอรี
นางสาวสาเราะ
นางสาวสุธิณี
นางสาวปานรวี
นางสาวนูวียะห์
นางสาวภัทรพร
นางสาวนูรีอิสลาม
นางสาวอาซีย๊ะ
นางสาวสุวัยบ๊ะ

ชื่อ – สกุล
เจะโด
วรรณะ
กอศรี
นุ่นแก้ว
สิงห์สุข
ยาแลแด
แก้วบรรฎิฐ
พรหมแก้ว
บุญแก้วสุข
สะมะแอ
มะดาเอ็ง
ปันสรณะ
มะหมัด
หะยีมูซอ
ศรีวิลัย
สอนเถื่อน
เหมศิริ
อาแด
อาแว
ดาทีโอไร
เลาะบือซา
สามะอาลี
อาหิโส๊ะ
มีทอง
แก่นภักดี
ยะมะลี
ปิยะวรรณางกูร
มาตาจะแร
สะบูดิง
มีเด็ง
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เลขที่ประจาตัวสอบ
056
057
058
๐59
๐60
๐61
๐62
๐63
๐64
๐65
๐66
๐67
๐68
๐69
๐70
๐71
๐72

นางสาวนุร์หายาตี
นายเตาเฟ็ก
นายซารีฟุดดีน
นายมะรอบี
นายอรัณย์
นางสาวนินาเดีย
นางสาวเกลียวไหม
นางสาวสุทธินี
นางพิชญา
นางสาวซารีป๊ะ
นางสาวรอฮานา
นายสุกรี
นางสาวไพรวัลย์
นางสาวอัสมา
นางสาวกอมารียะห์
นางสาวซูไรนะห์
นางสาวนาราณีย์

ชื่อ – สกุล
ดือราแม
ซิมา
ดาแม
บาสอ
ดือราแม
วาแม
มะ
คบบัณฑิตย์
ศิริพันธ์
ดานอสะโต
ดาโอะ
เจ๊ะแต
โททอง
เจ๊ะแว
ดือราแม
ปิ
โตะหะ

ผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ เนื่องจากขาดสาเนาประกาศนียบัตร
เลขที่ประจาตัวสอบ
๐๐๗

ชื่อ – สกุล
นางสาวหทัยรัตน์

นาคเสน

