(สําเนา)
ประกาศสํานักงานศาลยุตธิ รรม
เรื่อง การใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัตหิ รือความเหมาะสมในการดํารงตําแหน&งขาราชการตุลาการ
ของผูที่ผ&านการสอบขอเขียนในการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเป-นขาราชการตุลาการ
ในตําแหน&งผูช&วยผูพิพากษา ประจําป/ พ.ศ. ๒๕๕9
_______________________
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ (2) (ช) แห&งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ว&าดวยหลักเกณฑ8และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู
หรื อ ผู สมั ครเขารั บการคั ดเลื อกพิ เศษ เพื่ อบรรจุ เป- นขาราชการตุ ลาการในตํ าแหน& งผู ช&วยผู พิ พากษา
พ.ศ. ๒๕๕๖ สํา นัก งานศาลยุติธ รรมจะดํา เนิน การกลั่น กรองคุณ สมบัติห รือความเหมาะสมในการ
ดํา รงตํา แหน&ง ขาราชการตุลาการ ประวัติบุคคล และความประพฤติข องผูผ&านการสอบขอเขีย น
ในการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเป-นขาราชการตุลาการในตําแหน&งผูช&วยผูพิพากษา ประจําป/ พ.ศ. ๒๕๕9
อี ก ครั้ ง ก& อ นบรรจุ เ ป- น ขาราชการตุ ล าการ โดยใหบุ ค คลทั่ ว ไปใหขอคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ
หรือความเหมาะสมในการดํารงตําแหน&งขาราชการตุลาการของผูที่ผ&านการสอบขอเขียนดังกล&าว
ขอใหผู ที่ป ระสงค8จ ะใหขอคิด เห็น มีห นัง สือ ถึง เลขาธิก ารสํา นัก งานศาลยุต ิธ รรม
สํานักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ภายใน ๑๕ วัน
นับ แต&วัน ที่ป ระกาศเป-น ตนไป เพื่อ เสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบคุณ สมบัติข องผู สมัค รและ
คณะทํางานกลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ผ&านการสอบขอเขียน ทั้งนี้ ขอใหผูที่ประสงค8จะใหขอคิดเห็น ระบุชื่อ
นามสกุล และที่อยู&จริงที่สามารถติดต&อได
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ) อธิคม อินทุภูติ
(นายอธิคม อินทุภูติ)
เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรม

สําสํา
สําเนาถูกตองนาถูกต!อง
(ลงชื่อ) พงษธวัฒน บุญพิทักษ
(นายพงษธวัฒน บุญพิทักษ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

พงษธวัฒน ราง/ทาน/พิมพ
นงเยาว ตรวจ
ประชาพิจารณ สนามเล็ก 59

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

