(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
--------------------------------------ตามที่ กรมคุมประพฤติ ไดมีประกาศลงวันที่ 7 มกราคม 2553 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ขาราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 7 อัตรา
และตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติราชการที่สํานักงานคุมประพฤติ
ในสว นภู มิ ภ าค โดยมี กํ า หนดรับ สมั ค รตั้ งแต วัน ที่ 7 มกราคม 2553 - วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ 2553
และกําหนดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
(สัมภาษณ) ใหทราบภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 นั้น
บั ด นี้ การรั บ สมั ค รดั ง กล า วไดเ สร็ จ สิ้ น ลงแล ว จึง ขอประกาศรายละเอี ย ดในการ
เขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานและ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ดังนี้
1. จํานวนตําแหนงวางรวม 17 อัตรา ดังนี้
1.1 ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 8 อัตรา
1.2 ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 9 อัตรา
- ระดับผูปฏิบัติงาน จํานวน 14 อัตรา ไดแก เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จํานวน 8 อัตราและเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
รหัส 1 เขตกรุงเทพมหานคร
- สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครเหนือ 1 อัตรา
- สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญากรุงเทพใต
1 อัตรา
รหัส 2 เขตภาคกลาง
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
1 อัตรา
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทรบุรี 1 อัตรา
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแกว
1 อัตรา
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
1 อัตรา
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
1 อัตรา
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
3 อัตรา
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
1 อัตรา

-2รหัส 3 เขตภาคเหนือ
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
1 อัตรา
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณสาขาหลมสัก 1 อัตรา
รหัส 4 เขตภาคอีสาน (ไมมี)
รหัส 5 เขตภาคใต
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
1 อัตรา
- ระดับหัวหนางาน ไ ดแก เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
รหัส 1 เขตกรุงเทพมหานคร(ไมมี)
รหัส 2 เขตภาคกลาง(ไมมี)
รหัส 3 เขตภาคเหนือ
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกําแพงเพชร
1 อัตรา
รหัส 4 เขตภาคอีสาน
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
1 อัตรา
รหัส 5 เขตภาคใต
- สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานีสาขาสมุย 1 อัตรา
2. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง เนื่องจากมีผูแสดง
ความประสงคขอโอนมารับราชการในตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงานเปนจํานวนมากและไดแสดงความประสงคที่จะไปปฏิบัติราชการในหลายจังหวัด ดังนั้น
กรมคุมประพฤติประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ )
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน โดยแบงเปน 5 รหัสบัญชี
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 1)
3. การขึ้นบัญชีผูผานการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
3.1 กรมคุมประพฤติจะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหนง โดยแบงเปนรหัสบัญชี ดังนี้
1. รหัส 1 เขตกรุงเทพมหานคร
2. รหัส 2 เขตภาคกลาง
3. รหัส 3 เขตภาคเหนือ
4. รหัส 4 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. รหัส 5 เขตภาคใต
3.2 การขึ้นบัญชีผูผานการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงใหเรียงลําดับที่
จากผู ผ า นการประเมิ น ฯ ที่ ไ ด ค ะแนนรวมสู ง สุ ด ลงมาตามลํ า ดั บ ในกรณี ที่ มี ผู ผ า นการประเมิ น ฯ
ไดคะแนนรวมเทากันใหผูไดรับตราประทับเลขที่หนังสือรับกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

-3กรมคุมประพฤติขอใหผูที่มีรายชื่อตามประกาศดังกลาวยื่นแบบแสดงความประสงค
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 2) เพื่อยืนยันในการเขารับการประเมิน
ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง ให ก รมคุ ม ประพฤติ ทางโทรสาร ที่ ห มายเลข 02 411 1876 ภายใน
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ 2553 เวลา 16.30 นาฬิกา และใหผูที่ยื่นแบบแสดงความประสงคมา
รายงานตัวเพื่อเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ในวันจันทรที่ 8 มีนาคม
2553 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 5
ทั้ ง นี้ หากผู ใ ดมิ ไ ด ยื่ น แบบแสดงความประสงค ภ ายในกํ า หนดระยะเวลาดั ง กล า ว
กรมคุมประพฤติจะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ในการเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงในครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2553
ลงชื่อ สมชาติ เอี่ยมอนุพงษ
(นายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

หมายเหตุ

สําหรับผูที่มีเครื่องหมาย (*) หากกรมคุมประพฤติพจิ ารณารับโอนและตนสังกัดไม
ขัดของในการใหโอนตองเสนอสํานักงาน ก.พ. เพื่อเทียบระดับตําแหนงและขอยกเวน
กรณีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงดังกลาว

สําเนาถูกตอง

(นางสาวประทุมรัตน แกวทองรักษ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

วนิดา คัด/ทาน

เอกสารทายประกาศหมายเลข 1
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตามประกาศกรมคุมประพฤติ ลงวันที่ 7 มกราคม 2553
รหัส 1 เขตกรุงเทพมหานคร
ลําดับที่
1
นางสาวรัชนี ปนงาม
2
นางสาวมานิดา กาศวิเศษ
3
นางสุดใจ สวนเพลง
4
นายวิโรจน สายวิภู

ชื่อ - สกุล

รหัส 2 เขตภาคกลาง (26 จังหวัด) ไดแก กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี
ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง อุทัยธานี
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นางมณฑา พุมพยอม
2
นางสาวมาลัย สีปา
3
นางสาวอัญชลีพร สายชล
4
นางสาวพรรณี วรรณวิศาล
5
นางมยุรา แบนประเสริฐ
6
นางสาวกนิษฐา พรมบุญ
7
นางมัณฑนา นามพลกรัง
8
นางสาวขวัญเรือน ตรีวิก
9
นางสาวลักขณา ขันธประภา
10
นางสาวชนัญณิภา ขาวโอภาส
11
นางสาวสุชานันท กุสารัมย
12
นางสาวชยาภร สารีรัตน
13
นางกสิณา โตชม
14
นางสาวรจรี แกนจันทร
15
นายกรีฑา เชื้อชูชาติ

-216
17
18
19
20
*21
22
23
24
25
26
27
28
29

นางสาววราภรณ เชิงคา
นางสาวพิณทรัฐ ปุญสิริ
นางสาวกัลพฤกษ จํานงคผล
นางชนาภา ไหวคูณ
นางสาววาสนา ผลอินหอม
สิบเอกสุนทร กรเอี่ยม
นางสาวศุภลักษณ รัตนพิทักษ
นางสาวศิริลักษณ เสาวโร
นางสาวดาวรุง หนูรูปงาม
นางสาวอังคณา พฤกษาทรัพย
นางสาวอักษร ดีศรี
นางสาวปยมาศ เรืองพุม
นางสาวเกศนภา อุนทินวงษ
นางสาวทิพวรรณ แชมเทศ

รหัส 3 เขตภาคเหนือ (16 จังหวัด) ไดแก กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นางสาวณัฐกานต เชื้อวรสถิตย
2
นางสาวพิมพา เชื้อสายใจ
3
นางอรอุมา เภตรา
4
นางสาวศิริลักษณ สมณะ
5
นายณัฐกานต มูลเงิน
6
นางสุกัญญา ดําขํา
7
นางศิริพักตร หนอคํา
8
นางสาวกันยา ชาวเลาขวัญ
9
นางลดาวัลย พรหมเสนา
10
นางสาวธนัชพร โลหสุดใจ
11
นางสาวยุพา เอี่ยมพูล
12
นางเรณู มูลรัตน

-313
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

นางสาวจิราภรณ รัตนชมภู
นางสาวเครือมาส ศรีชมภู
นางสาวสุภาพรรณ กันทาสุข
นางสาวสุทธิพร กองใจ
นางสาวธิวาภรณ วรรณโวหาร
นางสาวกาญจนา ตาคําแสง
นางสาวสุทธิมาศ คําปก
นางสาวอํานวยพร กลเรียน
นางสาววาสนา รอดปน
นางสาวทิญาพรรณ เพชรปุน
นางสาวกาญจนา สาระชาติ
นางสาวอัญมณี สีลอ
นางสาวชมพูนุท ไชยาโส
นางสาวพิมพรภัส แสงประจักษ
นางสาวจารุณี องอาจ
นางสุกัญญา จอมพรวญ
นางสาวจามรี ซุกซอน
นางสาวอรอนงค แกววงค
นางรักคณา จงสมจิตต
นางสาวระวิวรรณ บุผาชาติ
นางสาวบุษบา ทิพยปญญา
นางสาวอําไพ ปงปาคํา
นางกรรณิการ ทรายคํา
นางสาวปาริชาติ สมนึก
นางอภิรดา รักษอภิวันท
นางสาวสิรินภา เตชะจันทร
นางสาววรัญญา กอนแกว
นางเมทินี โลหะเวช
นางชิสาพัชร คงเพชร

-4รหัส 4 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด) ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา
บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู
อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายพชรวัฒน ระดาชัย
2
นางสาวปนัดดา เนียมหมวด
3
นางสาวฤทัยชนก สรอยดั้น
4
สิบเอกเฉลิมพล ไชยคําพันธ
5
นางสาวธิดา อาจวิชัย
6
นางปาจรีย อุบลเลิศ
7
นางสาวทิพวรรณ ภูริมนาค
8
นางสาวธนภร เทศพรม
9
นางสาววัชราภรณ ลําทอง
10
นายชัยวุฒิ คารมหวาน
11
นางสาวจีระนันท ศรีวงษชัย
นางสาวจิราพร ธนาพรธีรกุล
12
*13 สิบเอกอํานาจ สังฆราม
นายบรรจง ภาชนะวรรณ
14
15
นายมณีศักดิ์ รัตนเวฬุ
นางสาวเกวลี ฮวบสวรรค
16
17
นางสาวประภาภรณ จันดา
นางสาวจิราพร บุญศรี
18
*19 สิบเอกกิตติศักดิ์ ลาสิงห
20
นางสาวฐนิตา วิกล
21
นางประภาพรรณ ลุนสําโรง
นายธันต ทรงทันตรักษ
22
*23 สิบเอกทรงวุฒิ สวนเสนห
24
นางสาวนิภาพร สีเสน
25
นางพิชญานิน บุญประสพ
นางทิพวรรณ ทุมคํา
26
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

นายศักดิ์อนุสรณ วงคกาฬสินธุ

นางสาวสุมาลี บุญสุภา
นางสาวสุภาภรณ วรรณภักดี
พ.อ.อ.จิระพันธ วินทะไชย
นางสาวกนกรัตน แกวทอง
นางสาวสาคร รุงสันเทียะ
นางสาวสุทธิรักษ อินทรศิริพงษ

นางสาวกนกวรรณ เหลาโพธิ์
นางสาวศุภลักษณ บุญอาจ
นางสาวสุกัญญา ปองจิตร
นางสาวธัญญารัตน เงินจตุรัส

รหัส 5 เขตภาคใต (14 จังหวัด) ไดแก กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง
สุราษฎรธานี นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา สตูล
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายนนทพัทธิ์ ชูคํา
2
นางภัสราวรรณ ชายสิงขรณ
3
นางสาวจารุณี นุชยา
3
นางสาวขวัญจิตร กิจพิทักษวงศ
*4
สิบโทศุภฤกษ อมรรัตน
5
นางวรรณภา ธรรมรักษา
6
นางกุลกานต เจี้ยงยี่
7
นางพรทิพย ฐานสันโดษ
8
นายอิสมาน บาหะ
9
นางสาวธิติมา ศรีนวล
11
นางสาวฐิติมา เสาวกุล

เอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 1
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ตามประกาศกรมคุมประพฤติ ลงวันที่ 7 มกราคม 2553
รหัส 1 เขตกรุงเทพมหานคร
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นางวีระวัลย พรหมมานุวัติ
2
นางสาวนุศรา เติมวิทิตภาร
3
นางปญจรี กลับชม
4
นางสาวดวงขวัญ สรรพสุน
5
จาเอกสายัณห วิเลศ
6
นางสาวรติกร เพชรรัตน
รหัส 2 เขตภาคกลาง (26 จังหวัด) ไดแก กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี
ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง อุทัยธานี
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นางสาวขันเงิน พันลัย
2
นางสาวยุภา เอี่ยมเฟอง
3
นางสมปดี วงษพรมมา
4
นางสาวสุณี เหลาอมรมิตร
5
นายราเชนล เพ็งสุข
6
นางสาวยุพิน เจียมพุก
7
นางสาวทองสุข แซโตว
นางสาวเกศินี นาถนอม
8
9
นางเชนิกา เตมียบุตร
นางอัญชิสา แกนดํา
10
นางพุมพวง ฉัตรทัณต
11
12
นางสาวสุภาภรณ บุญสดวก

-2 รหัส 3 เขตภาคเหนือ (16 จังหวัด) ไดแก กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นางสาวสุวรรณา แสงโฉม
2
นางนันทวัน นอยสุขเสริม
3
นางสาววิไล อริยะศรี
นางจรูญรัตน ศรีธิ
4
นางปญจพร สหัสเตโช
5
6
นางมุกดา ฤทธิรอน
7
นางสาวสุมิตรา คํางา
8
นางสาวธนารัตน ตระกุดเงิน
9
นางนงลักษณ พุทธวงศ
นางภัทราภรณ ไชยชนะ
10
รหัส 4 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด) ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา
บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู
อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นางสาวณปภา หมั่นจิตต
2
จาอากาศโทจิระศักดิ์ ศิริกุล
3
นางสาวปรียาภัทร ศรีอาจ
4
นายระวี วงคใหญ
5
นายจารุวัฒ สัจนวน
6
นางพัชรินทร ชมชื่น
*7
จาสิบเอกวรวุฒิ วงศธนาธรณ
8
นายวิชิต ศรีธาตุ
9
นางพูนทรัพย สุกรินทร
*10 จาสิบเอกเกษมสิทธิ์ แจงไพร
11
นางอภิรดา ปญญาพงษเมธ
12
นางเอื้องฟา คชราช
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14

นางสาวธัญญรัตน สอนจันทร
นายสุระศักดิ์ ราชแผน

รหัส 5 เขตภาคใต (14 จังหวัด) ไดแก กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง
สุราษฎรธานี นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา สตูล
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นางสาวมณฑา มณีนวล
2
นางสาวเมทินี บุญเลิศ
3
นางสาวทัศนีย วีระสิทธิ์
4
นางสาวลินดา สุทธิกาญจน
5
นางสมบัติ สมบัติทิพย
6
นางธันยพร สังขนุน
7
นางสาวฐิติพร ณ ระนอง

เอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 2

หนังสือแสดงความประสงคเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
วันที่.................เดือน..................................พ.ศ.................
เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ดวยขาพเจา นาย/นาง/น.ส.................................................................................................
ตําแหนง........................................................สังกัด.......................................................................................
เลขประจําตัวสอบ........................................................รหัส................เขต...................................................
เปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน
ขาพเจาขอยืนยันความประสงควา
1. ข า พเจ า ประสงค จ ะเข า รั บ การประเมิ น ความเหมะสมกั บ ตํ า แหน ง (สั ม ภาษณ )
ในตําแหนง
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่กรมคุมประพฤติกําหนดไวในประกาศ
2. ขาพเจาประสงคที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งในสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ดังตอไปนี้
ระดับผูปฏิบัติงาน (เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 8 อัตรา/เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน จํานวน 6 อัตรา)
รหัส 1 เขตกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครเหนือ
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญากรุงเทพใต
รหัส 2 เขตภาคกลาง
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทรบุรี
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแกว
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
รหัส 3 เขตภาคเหนือ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ สาขาหลมสัก

-2รหัส 4 เขตภาคอีสาน (ไมมี)
รหัส 5 เขตภาคใต
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
ระดับหัวหนางาน (เฉพาะตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน)
รหัส 1 เขตกรุงเทพมหานคร(ไมมี)
รหัส 2 เขตภาคกลาง(ไมมี)
รหัส 3 เขตภาคเหนือ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกําแพงเพชร
รหัส 4 เขตภาคอีสาน
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
รหัส 5 เขตภาคใต
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาสมุย
ไมประสงคที่จะโอนมาปฏิบัติงานที่กรมคุมประพฤติและใหถือวาขาพเจาสละสิทธิ์ในการ
เขารับการประเมินฯ ในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามแตจะเห็นสมควร
ลงชื่อ..........................................................................
(....................................................................)
วันที่..................เดือน...................................พ.ศ.2553

หมายเหตุ
1. ใหใสเครื่องหมาย 3 ในจังหวัดที่ประสงค( เลือกไดเฉพาะภายในรหัสภาคที่ประกาศ
รายชื่อเทานั้น ) กรณีที่มีการเลือกมากกวา 1 จังหวัด ใหเรียงลําดับความตองการไวดวย
2. ขอใหทานกรอกขอมูลในแบบตอบรับใหครบถวน แลวสงคืนกลุมงานบริหารงาน
บุคคลทางโทรสาร หมายเลข 0 2411 1876 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ 2553 เวลา 16.30
นาฬิกา หรือหากมีขอสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข 0 2411 1896 กลุมสรรหา บรรจุและแตงตั้ง

