(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง รายชื่อผูผานการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ในการสรรหาบุคคลเขารับราชการโดยการรับโอน
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
-----------------------------------------ตามที่ กรมคุมประพฤติ ไดดําเนินการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงโดยวิธีการ
สอบสั ม ภาษณ เพื่ อ คั ด เลื อ กบุ ค คลเข า รั บ ราชการโดยการรั บ โอนในตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานธุ ร การ
ปฏิบัติงานและเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน เมื่อวันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 นั้น
บัดนี้ การดําเนินการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) เพื่อคัดเลือก
บุคคลเขารับราชการโดยการรับโอนในตําแหนงดังกลาว ไดเสร็จสิ้นลงแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูผาน
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ดังนี้
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
รหัส 1 เขตกรุงเทพมหานคร
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1.

นางสาวมานิดา กาศวิเศษ

2.

นางสาวรัชนี ปนงาม

หมายเหตุ
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครเหนือ

รหัส 2 เขตภาคกลาง
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1.

นางสาวพรรณี วรรณวิศาล

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี

2.

นางสาวศุภลักษณ รัตนพิทกั ษ

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด

3.

นางสาววาสนา ผลอินหอม

4.

นางสาวปยมาศ เรืองพุม

5.

นางสาวศิริลักษณ เสาวโร

6.

นางสาวอัญชลีพร สายชล

7.

นางสาวทิพวรรณ แชมเทศ

-2ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

8.

นางสาวดาวรุง หนูรูปงาม

9.

นางมณฑา พุม พะยอม

10.

นางสาวเกศนภา อุนทินวงษ

หมายเหตุ

รหัส 3 ภาคเหนือ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1.

นางรักคณา จงสมจิตต

2.

นางสาวจิราภรณ รัตนชมภู

3.

นางสาวกันยา ชาวเลาขวัญ

4.

นางสาวเครือมาส ศรีชมภู

5.

นางเมทินี โลหะเวช

6.

นางสาวอํานวยพร กลเรียน

7.

นางสาวสิรินภา เตชะจันทร

8.

นางอภิรดา รักษอภิวันท

9.

นางสาวทิญาพรรณ เพชรปุน

10.

นางสาวอัญมณี สีลอ

11.

นางสาวศิริลักษณ สมณะ

12.

นางสาววาสนา รอดปน

13.

นางศิริพักตร หนอคํา

14.

นางสาวชมพูนุท ไชยาโส

15.

นางสาวจามรี ซุกซอน

16.

นางสาวสุภาพรรณ กันหาสุข

17.

นายณัฐกานต มูลเงิน

18.

นางสาวพิมพรภัส แสงประจักษ

19.

นางสาวอําไพ ปงปาคํา

หมายเหตุ

-3รหัส 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1.

นางสาวเกวลี ฮวบสวรรค

2.

นางสาววัชราภรณ ลําทอง

3.

นางสาวจีระนันท ศรีวงษชยั

4.

นางสาวกนกวรรณ เหลาโพธิ์

5.

สิบเอกเฉลิมพล ไชยคําพันธ

6.

นายพชรวัฒน ระดาชัย

7.

นางประภาพรรณ ลุนสําโรง

8.

นางสาวธิดา อาจวิชัย

9.

นายศักดิ์อนุสรณ วงคกาฬสินธุ

10.

นางสาวจิราพร บุญศรี

11.

นางสาวธัญญารัตน เงินจัตรุ ัส

*12.

สิบเอกอํานาจ สังฆราม

13.

นายบรรจง ภาชนะวรรณ

หมายเหตุ

รหัส 5 ภาคใต
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1.

นางพรทิพย ฐานสันโดษ

2.

นางสาวจารุณี นุชยา

3.

นายนนทพันธิ์ ชูคํา

*4.

สิบโทศุภฤกษ อมรรัตน

5.

นางสาวฐิติมา เสาวกุล

หมายเหตุ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง

-4ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
รหัส 1 เขตกรุงเทพมหานคร
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1.

นางสาวรติกร เพชรรัตน

2.

นางสาวดวงขวัญ สรรพสุน

หมายเหตุ

รหัส 2 เขตภาคกลาง
ลําดับที่
1.

ชื่อ - สกุล
นางสาวขันเงิน พันลัย

หมายเหตุ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทรบุรี

2.

นางสาวทองสุข แซโตว

3.

นางอัญชิสา แกนดํา

4.

นางสาวยุภา เอี่ยมเฟอง

5.

นางสาวเกศินี นาถนอม

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี

รหัส 3 เขตภาคเหนือ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1.

นางสาวสุวรรณา แสงโฉม

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกําแพงเพชร

2.

นางนงลักษณ พุทธวงศ

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย

3.

นางสาววิไล อริยะศรี

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณสาขาหลมสัก

4.

นางสาวธนารัตน ตระกุดเงิน

รหัส 4 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1.

นางเอื้องฟา คชราช

2.

นายจารุวัฒ สัจนวน

*3.

จาสิบเอกเกษมสิทธิ์ แจงไพร

4.

นายวิชิต ศรีธาตุ

รหัส 5 ภาคใต ไมมีผูเขารับการคัดเลือก

หมายเหตุ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม

-5ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติจะดําเนินการสอบถามขอขัดของไปยังหนวยงานตนสังกัดตอไป
แตถามีการสรรหาบุคคลเขารับราชการในตําแหนงดังกลาวอยางเดียวกันนั้นอีก และไดมีการขึ้นบัญชี
ตําแหนงดังกลาวใหมแลว บัญชีครั้งนี้เปนอันยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2553
(ลงชื่อ) ชาญเชาวน ไชยานุกิจ
(นายชาญเชาวน ไชยานุกจิ )
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

หมายเหตุ

สําหรับผูที่มีเครื่องหมาย (*) หากกรมคุมประพฤติพิจารณารับโอนและตนสังกัด
ไมขัดของในการใหโอนตองเสนอสํานักงาน ก.พ. เพื่อเทียบระดับตําแหนงและ
ขอยกเวนกรณีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงดังกลาว

สําเนาถูกตอง

(นายจรัส รื่นจินดา)
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

วนิดา คัด/ทาน

