
  
 
 

ประกาศส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ในต าแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

----------------------------------------- 

   ตามประกาศส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ไปแล้ว นั้น 

 บัดนี้  การสอบคัดเลื อกได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึ งขอประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ าน               
การสอบคัดเลือก และขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต าแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม ตามรายชื่อดังนี้ 

     นักวิชาการยุติธรรม 

ล ำดับ  ชื่อ-สกุล  หมำยเหตุ 

1 นางสาว กรพรรณ  ดวงใจดี ให้รายงานตัว 08.30 น. 
2 นางสาว ธัญวัฒน์  จันทร์เทศ  
3 นางสาว ธิติมา  วุ้นนที  
4 นางสาว ประกายพร  เรืองแสน  
5 นาย ภาวศุทธิ์  ศรแก้ว  
6 นางสาว ชูขวัญ  บุญครอง  
7 นางสาว สิรินทร์  คลังระหัด  
8 นางสาว ปนัดดา  พลศีรษะ  
9 นาย สราวุทธ จันทร์ผัด  

10 นางสาว ธรรญรธ  พะกะยะ  
11 นางสาว ณฐกมล  อุ่นศรี  
12 นางสาว ณัชฐ์ฐิชาวดี  พรหมภักดี  
13 นาย จักรพันธ์  แถวพินิจ  
14 นางสาว วราพร  โคค า  
15 นางสาว พิกุล ดวงโพธิพิมพ์  
16 นางสาว เฉลิมขวัญ  บุญโชติ  
17 นางสาว นาฎวดี  ดาสูงเนิน  

18 นางสาว.... 

 



-2- 

ล าดับ                ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 

18 นางสาว พรนภา   ลาทวง   
19 นางสาว ขนิษฐารัตน์  ทองธรรมชาติ  
20 นางสาว สิริยาภรณ์  น้อมระวี  
21 นาย ดุลเสรี  เฉลิมศรี  
22 นางสาว กิติพร  แทนลี  
23 นาย วสันต์  ศรีชาติ  
24 นางสาว ฐิติมาพร  บุตรนิล  
25 นางสาว เมธาวี  อาจโยธา  
26 นางสาว ปาณิสรา  รักษาภักดี  
27 นางสาว ปิยาภรณ์  พุทธวงค์  
28 นางสาว ศรีประภา บุญมาก  
29 นางสาว ณัฐนิชา  กังสดาลทิพย์  
30 นางสาว อุมาพร  ข้อยุ่น  
31 นาง ธนพร  จันศรีลา  
32 นางสาว สุวรรณา  พุดพันธ์  
33 นางสาว พิมพ์ชนก  ผาทอง  
34 นางสาว ภาสินีย์  โสเมือง  
35 นางสาว มลทิรา ขุนโต  
36 นางสาว อรปวีณา  ขจรภพ  
37 นางสาว จตุรภัทร  เนติภูมิวุฒิไกร  
38 นางสาว วราภรณ์  ศรีเชียงสา  
39 นางสาว เบญญภา  พันธไชย  
40 นาย วีรภัทร ศรีท าบุญ  
41 นางสาว กุลพิมล  วงษ์คง  
42 นางสาว ณัฐสุดา  พิณเสนาะ  
43 นางสาว ศิรประภา  วงศ์ศรีดา  
44 นางสาว จารุวรรณ  วานิช  
45 นาย ยุภดล  ปุณตุง  
46 นางสาว ปณิดา  กึกรัมย์  

 

 

บัญชี... 
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 บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบก าหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ
เป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิก  
การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ 
 ๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจัดจ้างเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สอบได้ 
 ๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
 ๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลาที่ส่วนราชการก าหนด 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ต าแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ล าดับที่ ๑ มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับ
การจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) 
ถนนศูนย์ราชการ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. หากไม่รายงานตัว
ตามก าหนดวัน และเวลาที่ก าหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวใน
ต าแหน่งที่สอบได ้
 
  ประกาศ ณ วันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  

                                                
  (นางศิริพร น้อยพินิจ) 
  ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


