ประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
*********************
ตามที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ได้มีประกาศลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติราชการใน
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ถึงวันที่
7 พฤษภาคม 2564 และได้กาหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ภายในวันที่ 11
พฤษภาคม 2564 นั้น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ

วันที่สอบ
วันที่ 20 พ.ค. 64

เวลา

สอบวิชา

๐๙.0๐-๑2.00 น. - ข้อเขียน

ตาแหน่ง
เลขประจาตัวสอบ
พนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ
001 - 040

จานวน
40 คน

สถานที่
สอบ

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ

อาคารบูรณาการ
กระทรวงยุติธรรม
จังหวัดสุรินทร์
(ห้องกิจกรรม ชั้น 2)

-ปากกาสีน้าเงิน
หรือสีดา
-น้ายาลบคาผิด

/(๓) ประกาศรายชื่อ…..

-๒(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุรินทร์ และผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง จะต้องเข้ารับการ
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ส่วนวัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
(๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกาย
ตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้
แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ /ใบรับรองบัตรประจาตัว
ประชาชน (บัตรเหลือง )/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรชมพู )/บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ /
สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจาตัวสอบ ให้ใช้
ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน ) ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจาตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่งนารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จานวน ๑ รูป ไปติดต่อ ที่สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา ๑๖.3๐ นาฬิกา เพื่อสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณทุกชนิด หรือ
วัสดุอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้
จัดหาเองตามข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาทีนับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
/(๗) ผู้เข้าสอบ.......

-3(๗) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว
๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ผู้ใดนั่งสอบผิดที่
ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑๐) เขียนชื่อตัว -ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑๑)
เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑๓) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว
ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้น
แต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทา
คาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาต
แล้ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และ
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มี
สิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช)
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

*****************
ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อตัว

ชื่อสกุล

001
002
นางสาวเกษณี
นายพันธการย์
นางสาวสุทิศา
นายพาทิศ
นางสาวสุดธิดา
นางสาวธัญญพัฒน์
นางสาวสุจิตรา
นางสาวสุธินี
นางสาวกานต์สิรี
นางสาวยุพาวรรณ
นางสาววราพร
นายนพพร
นางสาวสายยวน
นางสาวรัตนา
นางสาวรัตศณีร์
นางสาวกัลยรัตน์
นายนคร
นางสาวขวัญชนก
นางสาวสุนิสา
นายอภิวัฒน์
นางสาววลัยลักษณ์
นางสาวดวงฤทัย
นายโอภาส
นางสาวกุลธิดา
นายวรวัฒน์
นางสาวภาริณี
ส.อ.วัฒนา
นายภัคพงษ์

นางสาวรจนา
นางสาวนัจมณียา

บุญเชิด
เจริญผ่องพงศ์
มั่นยืน
แข่งขัน
บุญสุข
ทวีชาติ
สุจินพรัหม
กิจพฤกษ์
เงินขาว
สิงหเสนีย์
สินวิบูลย์รัตน์
ปรากฎดี
โคคา
หวังสุดดี
ทรงศรี
เรืองแสน
พวงพิลา
นับงาม
ศรีบุตร
ช่างหม้อ
ณะภาคเวชร์
เคหฐาน
สมาธิ
ไชยศรีษะ
สายแก้ว
นามวงษ์
ศิริสุข
ประวิง
บุญเสริม
ราจวน
/……..031

-2เลขประจาตัวสอบ ชื่อตัว ชื่อสกุล

033
034
035
036
037
038
039

031
032
นางสาวฐิธาภรณ์
นางสาวจิตรลดา
นางสาววชิราภรณ์
นายจักรพงษ์
นางสาวสิริกาญจน์
นางสาวนุจรี
นางสาวกุลนิภา
040

นางสาวกัลยาณี
นางสาวกนกวิภา

นางสาวณัฏฐณิชากานต์
*****************************

ดีรอบ
มุ่งดี
จันทร์ส่อง
สารวมจิต
นามสิมมา
ไชยมงคล
ไชยกมลโรจน์
ขิมทอง
จงใจรักษ์
อาจสันเทียะ

