(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พพิ ากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕5๘ ให้ผู้ที่ผ่า นการสอบข้อ เขีย นตามรายชื่อ แนบท้า ยประกาศดํา เนิน การ
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ) ศิริชัย วัฒนโยธิน
(นายศิริชัย วัฒนโยธิน)
ประธานศาลอุทธรณ์
ประธานกรรมการทดสอบความรู้ ฯ

สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) วัชระ จุลสําลี
(นายวัชระ จุลสําลี)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

บบญชชรายชชชอผผผทชผผานการสอบขผอเขชยน
(แนบทผายประกาศคณะกรรมการทดสอบความรผผเพชชอบรรจจเปปนขผาราชการตจลาการ
ในตตาแหนผงผผผชผวยผผผพพพากษา ประจตาปป พ.ศ. 2559 เรชชอง รายชชชอผผผทชผผานการสอบขผอเขชยนในการทดสอบความรผผ
เพชชอบรรจจเปปนขผาราชการตจลาการในตตาแหนผงผผผชผวยผผผพพพากษา ประจตาปป พ.ศ. 2559
ลงวบนทชช 9 มมนาคม พ.ศ.2560)
(สนามเลลก)
ลตาดบบทชช

เลขประจตาตบวสอบ

ชชชอ - สกจล

1

7

นายสรรเสรรญ เอออยมสสทธรววฒนน

2

21

นางสาวอธรรวตนน ยงคะอวกษร

3

34

นายกฤษฏรฏ เจรรญชอวรนทรน

4

45

นางสาวเบญญา อยยยประเสรรฐ

5

100

นางสาวณวฐฐรรา วรรณฤกษน

6

120

นายณวฐพงศน กววางไพศาล

7

154

นายคงคสณ เทพจรนดา

8

155

นางสาวภชรสา เขมวราภรณน

9

752

นางสาวสรรดา เสสอมาพะเนา

10

780

นางสาวชสตรพรรณ อธรเกอยรตรฏ

11

863

นางสาวหยก พรกระแส

12

1490

นางสาวปปยนมนวส สกสลณา

13

2383

นายธนเจตนน ธรรมธาดา

14

2741

นายอานนทน ขวนโพธรฏนวอย

15

2984

นางสาวณฐพร ภราดรศวกดรฏ

16

3026

นายวรรน อวศวรวตนน

17

3027

นางสาววรวษฐพร อสทยารวตนน

18

3028

นางสาวฐานรศรา วงศนทองสรรคน

19

3030

นางสาวชนพร ปรวชญาอาภรณน

20

3045

นางสาวณวฐฌา สสขสราญ

21

3062

นายกสลพงษน ศรอโสวรรณา

22

3065

นางสาวนภกมล หะวานนทน

23

3075

นางสาวเพชรรวตนน สพรวองผล

ลตาดบบทชช

เลขประจตาตบวสอบ

ชชชอ - สกจล

24

3172

นายวอระยสทธ บสณยบสตร

25

3198

นายสสรวงศน จวนนาครน

26

3261

นางสาวจงกลนอ ตวนตรวรท

27

3318

นางสาววรพรณณน เดชะสกสล

28

3376

นางสาวสวณหนสสภา ดวงมณอ

ทบทงนชท ใหผผผทชผผานการสอบขผอเขชยนปฏพบบตพตามรายละเอชยดแนบทผายประกาศนชท

รายละเอียดการดําเนินการของผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 )
(สนามเล็ก)
------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัคร
การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน
ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ดําเนินการ ดังนี้
๑. รายงานตัวที่กลุ่มสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม ๒๕60
ถึงวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕60 (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑5.๐๐ นาฬิกา)
๒. ในการรายงานตัว ให้ยื่นแบบรายการประวัติและเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๒.๑ ใบสมั ค รสอบเพื่ อ บรรจุ เ ป็ น ข้ า ราชการตุ ล าการในตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษา
(กดบริเวณนี้ เพื่อดาวน์โหลดแล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้องตรงกับข้อมูลในการกรอก
ใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต แล้วนํามายื่นในวันรายงานตัว) *พิมพ์ด้วยกระดาษ A 4 ๑ แผ่นต่อใบสมัคร ๑ หน้า
๒.๒ แบบ รปภ. ๑ (ประวัติบุคคล) (กดบริเวณนี้ เพื่อดาวน์โหลดแล้วกรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วนและถูกต้อง แล้วนํามายื่นในวันรายงานตัว) *พิมพ์ด้วยกระดาษ A 4 ๑ แผ่นต่อใบสมัคร ๑ หน้า
๒.๓ สําเนาเอกสารเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบ จํานวน ๒ ชุด (พร้อมนําต้นฉบับ
มาแสดงด้วย) เช่น สําเนาปริญญาบัตร สําเนาใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ฯลฯ (กรณีที่เอกสารเป็น
ภาษาต่างประเทศให้ยื่นฉบับแปลเป็นภาษาไทยด้วย)
๒.๔ สําเนาประกาศนียบัตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (พร้อมนํา
ต้นฉบับมาแสดงด้วย)
๒.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมนําต้นฉบับมาแสดงด้วย)
๒.๖ สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๒.๗ สําเนาทะเบียนสมรส การหย่า/กรณีการขอเปลี่ยน /ไม่เปลี่ยนคํานําหน้านาม/ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๒.๘ กรณีข้าราชการลาออก แต่ไม่ได้เกษียณอายุ ให้ยื่นคําสั่งเกี่ยวกับการขอลาออกด้วย
๒.๙ กรณีเป็นผู้สมัครเก่า ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ดังนี้

-๒๒.๙.๑ กรณีใช้สิทธิประกอบวิชาชีพทนายความในการสมัคร ฯ ให้ยื่นหนังสือรับรองการเป็น
ทนายความจากสภาทนายความมาด้วย เว้นแต่เคยยื่นหนังสือดังกล่าวให้แก่สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ในการสมัครครั้งก่อนแล้ว
๒.๙.๒ กรณีใช้สิทธิประกอบวิชาชีพเป็นข้าราชการในการสมัคร ฯ ให้แนบสําเนาประวัติการ
รับราชการ (ก.พ. ๗) มาด้วย เว้นแต่เคยยื่นหนังสือดังกล่าวให้แก่สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการ
สมัครครั้งก่อนแล้ว
๒.๙.๓ กรณีใช้สิทธิประกอบวิชาชีพเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐในการสมัคร ฯ
ให้ยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานของหน่วยงานมาด้วย เว้นแต่เคยยื่นหนังสือดังกล่าว
ให้แก่สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการสมัครครั้งก่อนแล้ว
๒.10 กรณีเป็นผู้สมัครใหม่ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ดังนี้
๒.10.๑ กรณีใช้สิทธิประกอบวิชาชีพทนายความในการสมัคร ฯ ให้ยื่นหนังสือรับรองการเป็น
ทนายความจากสภาทนายความมาด้วย
๒.10.๒ กรณีใช้สิทธิประกอบวิชาชีพเป็นข้าราชการในการสมัคร ฯ ให้แนบสําเนาประวัติการ
รับราชการ (ก.พ. ๗) มาด้วย
๒.10.๓ กรณีใช้สิทธิประกอบวิชาชีพเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐในการ
สมัคร ฯ ให้ยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานของหน่วยงานมาด้วย
๒.10.๔ กรณีการใช้สิทธิประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่ง ก.ต. ยังไม่รับรองและผู้สมัคร
ได้ยื่นเรื่องให้รับรองในการสมัครสอบครั้งนี้แล้ว ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย
ก. หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ (ใช้แบบหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่
ผู้สมัครได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
ข. บันทึกขอใช้สิทธิประกอบวิชาชีพเพื่อเสนอ ก.ต.
ค. คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เป็นลูกจ้างให้ใช้สําเนาคําสั่งเข้าปฏิบัติงานหรือสัญญาจ้าง)
ง. โครงสร้างหน่วยงาน
จ. คําบรรยายลักษณะงาน
ฉ. มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ช. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.จัดตั้งหน่วยงาน ฯลฯ
๒.๑1 สําเนาหนังสือเดินทางแสดงการเดินทาง เข้า - ออก ประเทศไทย (ถ้ามี)
๒.๑2 ถ้าเคยถูกกล่าวหาหรือถูกดําเนินคดีให้ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนี้
๒.๑2.๑ กรณีคดีแพ่ง ให้ยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟ้อง, คําให้การ,
คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล), เอกสารเกี่ยวกับการชําระหนี้ (สําเนาใบเสร็จ ๓ เดือนย้อนหลัง) หากชําระหนี้
เสร็จสิ้นแล้วให้นําหลักฐานการชําระหนี้เสร็จสิ้นแล้วมายื่นด้วย
๒.๑2.๒ กรณีคดีอาญา ให้ยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟ้อง, คําให้การ,
คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล) (กรณีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนให้ยื่นบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, หากอยู่ใน
ชั้นพนักงานอัยการให้ยื่นคําสั่งของพนักงานอัยการด้วย)

-๓๒.๑2.๓ กรณี มรรยาททนายความ ให้ยื่นบั นทึกสรุปรายละเอี ยดเกี่ยวกับคดี, คํากล่าวหา,
คําแก้ข้อกล่าวหา, สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ฯ, ผลการพิจารณา, คําสั่งลงโทษ
๒.๑2.๔ กรณีวินัย / ความผิดเกี่ยวกับหน้าที่การงาน ให้ยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับวินัย,
คํากล่าวหา, คําแก้ข้อกล่าวหา, สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ฯ, ผลการพิจารณา, คําสั่งการถูกลงโทษ
๒.๑3 ใบรับรองสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นใบสมัคร)
๒.๑4 รูปถ่ายสีหรือขาวดําขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป และขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมครุยวิทยฐานะ เครื่องแบบ หรือ ชุดสากลนิยม
สวมเสื้อสีพื้น ไม่สวมหมวก-แว่นตาดํา เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุลด้วยตัวบรรจงด้านหลัง
๒.๑5 ใบรับรองแพทย์ตามที่ ก.ต. กําหนด ซึ่งแพทย์ที่ลงนามในใบรับรองดังกล่าวต้องเป็นแพทย์ของ
โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน และต้องเป็นการตรวจร่างกายและจิตใจภายในระยะเวลาไม่เกิน
๓ เดือนก่อนวันยื่นใบสมัคร (ใบรับรองแพทย์ที่ใช้ในการสมัครทางอินเทอร์เน็ต)
๒.๑6 ใบเสร็ จ การชํ า ระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการสอบ ๑,๐๐๐ บาท (ใบเสร็ จ ที่ ไ ด้ รั บ จาก
ธนาคารกรุงไทยหลังจากชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ)
๒.๑7 ยื่นเอกสาร หลักฐานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ฯ เห็นสมควรเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบผ่านข้อเขียน ฯ
๓. ไปรับการตรวจร่างกายและจิตใจจากคณะกรรมการแพทย์ต ามวันและเวลาที่กําหนด
โดยรับหนังสือนําตัวไปตรวจร่างกายและจิตใจได้ที่กลุ่มสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ในวันรายงานตัว
๔. การสอบปากเปล่า
๔.๑ ให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน ฯ เข้าสอบปากเปล่าในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน ๒๕60
ณ อาคารสถาบั น พั ฒ นาข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม ถนนรั ช ดาภิ เ ษก เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร (หากกําหนดวันเวลาและสถานที่มีการเปลี่ยนแปลง จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป)
๔.๒ ในวันสอบปากเปล่า ให้ผู้เข้าสอบปากเปล่าแต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดํา และไปถึงสถานที่
สอบในเวลา ๐๗.๓๐ นาฬิ กา และให้ไปรายงานตัวบริเวณห้อง Lobby ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๔.๓ เมื่อได้ให้สัญญาณแล้ว ให้ผู้เข้าสอบนั่งประจําที่ที่จัดไว้ให้ ห้ามมิให้ออกจากที่ที่จัดไว้
จนกว่ากรรมการทดสอบความรู้ ฯ จะเรียกเข้าสอบ
๔.๔ เมื่อผู้เข้าสอบทําการสอบเสร็จและออกจากห้องสอบไปรอพักที่ห้องเก็บตัวแล้ว ห้ามมิให้
ติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบจนกว่าการสอบจะแล้วเสร็จ
๔.๕ จะให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องเก็บตัวพร้อมกันเมื่อการสอบปากเปล่าแล้วเสร็จทั้งหมด
๕. ดําเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นสมควร
๖. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

