(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
เรื่อง ผลการทดสอบความรูเ! พื่อบรรจุเป$นข!าราชการตุลาการในตําแหน*งผู!ชว* ยผู!พิพากษา
(เฉพาะผู!สมัครตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข)) ประจําป0 พ.ศ. ๒๕60
-------------------------------------ด!วยในการทดสอบความรู!เพื่อบรรจุเป$นข!าราชการตุลาการในตําแหน*งผู!ช*วยผู!พิพากษา
ประจําป0 พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง กําหนดวันและเวลายื่น
ใบสมัครการทดสอบความรู!เพื่อบรรจุเป$นข!าราชการตุลาการในตําแหน*งผู!ช*วยผู!พิพากษา เฉพาะผู!สมัคร
ตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข) ประจําป0 พ.ศ. ๒๕60 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 มีผู!สอบ
ได!คะแนนอยู*ในเกณฑ=ที่จะได!รับการบรรจุเป$นข!าราชการตุลาการในตําแหน*งผู!ช*วยผู!พิพากษา มีรายชื่อ
ตามลําดับคะแนนดังต*อไปนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - สกุล
นางสาวธิดารัตน= เลี่ยมสมบูรณ=
นางสาวสิทธิดา จิตทักษะ
นางสาวกมลวรรณ เกศวพิทักษ=
นางสาวนงนุช มนูสุทธิพงศ=
นางสาวปาริชาต ขันอาสา
นางสาวประภัสสรา สง*าศิลปB
นางสาวณัฐกิ า ประจงการ
นายกรพล สุรินทร=ศกั ดิ์
นายวิชติ วงศ=ปGยนันทกุล
นางสาวพรประหนึ่ง วชิรเขือ่ นขันธ=
นางสาวภาวิดา อารยางกูร
นางสาวอมรพิมล จันทร
นายจุติเมธ เลาหกุล
นายสิรพัชร= สินมา
นายธัชพล เศวตเศรนี
นางสาวสิริทิพย= ไทยมงคล
/15 นางสาวภานรี…

-2ลําดับที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ - สกุล
นางสาวภานรี เอี่ยมพิภักดิ์
นายกีรติ โชคคณาพิทักษ=
นายพชร วิเชียรสรรค=
นางสาวขวัญมนัต รัตนติกลุ
นางสาววสมาพร ภูษิตกาญจนา
นางสาวกัญญมน ชัยรัตนาวรรณ
นายณัฐพล พัฒนสิทธิ์
นางสาววราวรรณ อุดมแสวงโชค
นายณัฐชนัน ธราพงษ=พันธ=
นางสาวอรัญรัตน= ศรีสลวย
นางสาวแพร รัตนไพศาล
นายปภณ ปริพนธ=พจนพิสทุ ธิ์
นางสาววริสรา รัชวัฒนะ
นายอาณณัช พันธ=อุไร
นางสาวอรสุภา สิทธิวนิช
นางสาวธนิตา ธรรมเจริญ
นางสาวฐิติมา เจียมบุรเศรษฐ=
นางสาวชนากานต= ลิ่มกุลพงษ=
นางสาวจิรนันท= เจนนันทขจร
นางสาวณภัค วิชญศิวานนท=
นางสาวพิมลดา ผลพันธิน
นายบารมี เจริญสุขศิริ
นางสาวสาวิตรี งามวิทยานนท=
นางสาวพัชรพร คงประเสริฐ
นางสาวพิชญา วิศาลโภคะ
นางสาวปGยนันทน= เอี่ยมโอภาส
นายไอลวิล โปตระนันทน=
นางสาววิชุดา เตชอมรศิริ
นางสาวพรเพ็ญ วรรธนะวานิชกุล
นางสาวภัทราวรรณ อินทรรักษา
นายศรีรัฐ สุวรรณพฤกษ=
นางสาวปวีณ=ธดิ า ธนศานติ
นางสาวทนิตา ตรีสุคนธ=
/37 นางสาวจารุภา …

-3ลําดับที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52

ชื่อ - สกุล
นางสาวจารุภา วจนกิจไพบูลย=
นางสาวสุพิชชาศ= ญัตมิ ิ
นางสาวประไพ ฉัตรประภาชัย
นางสาวรัชนก พรมนารี
นางสาวฐิตพร พงษ=ไพโรจน=
นางสาวณัชชา ศรีขจร
นายไววิวรรธน= ปรางค=ธวัช
นางสาวสลิล ศิริพรพิทักษ=
นางสาวเกศวดี กีรติเรืองรอง
นางสาวอุชกุ ร สุวรรณประทีป
นายเมธานนท= ประภากร
นางสาววชิราภรณ= จันทร=ประเสริฐ
นายธนวัฒน= ตั้งกิตติพงษ=
นางสาวพัฒนารี ชาญกิจ
นางสาวลัทชยา ภาคนาม
นางสาวกนกนิภา เวชศิลปB
นางสาวกตัญชลี จิระสุนทร
นางสาวศิวาพร ศิริกุล
นางสาวจีรภา บุญฤทธิ์ไชยศรี
นางมารียา เทพสิทธา
นางสาวณัฐพร งามแก!ว
นางสาวปรารถนา บุบผาวัลย=
นางสาวสิรกั ษ= มีศร
นายสิทธิชัย จินตกานนท=
นางสาวณัฐจิรา ขันทอง
นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นางสาวสุธารัตน= สุริยะเกษ
นายนัฐวุฒิ เลี่ยวไพโรจน=
นางสาวชลาลัย บุญเกตุ
นางสาวณพิชญา วีรวงศ=
นางสาวณัฐพร พินิจรัตนพันธ=

/53 นางสาวขวัญกมล…

-4ลําดับที่
53

54
55
56
57
58

59

60
61
62
63
64
65
66

ชื่อ - สกุล
นางสาวขวัญกมล วิบุลศิลปB
นางสาวคัทลียา โรจน=วฒ
ั นะ
นางสาวสุพรรณลักษณ= แก!วอนุ
นางสาวหทัยทิพย= รัตนพงศ=เศรษฐ=
นางสาวชัญญาณิจฉ= ปGยเธียรสวัสดิ์
นายเป0Qยมวุฒิ วุฒิวณิชย=
นายวรภัทร อธิรัตน=ปญ
R ญา
นางสาวพลพร ไวทยางกูร
นางสาวฑิตา ตันคณิตเลิศ
นายณภัทร โภคัย
นายวัชระ เนื่องสิกขาเพียร
นางสาวบุณยนุช พรหมประพันธ=
นางสาววรวัลคุ= ชาญสตบุตร
นางสาวกมลลักษณ= บุญดิเรก
นายตรีณพงศ= ศรีภพภควัฒน=
นางสาวมัลลิกา ท!าวประยูร
นางสาวจีรนันท= คิดจิตต=
นางสาวผุสนา อิศราธรรม
นางสาวศิริลักษณ= ธนวรรณวิวฒ
ั น=
นางสาวกนกกาญจน= ดวงขวัญ
นางสาวรุจณิชา ม*วงกล่ํา
นางสาวศิริจันทร= บิณศิรวานิช
นางสาวมณีรัตน= ธํารงวิทวัสพงศ=
นายวโรดม กานต=วัฒนกุล
นางสาวแสงสุรีย= พงษ=พันธ=
นางสาวน้าํ ผึ้ง มัสยวาณิช
นายวิวรรธน= บางภูมิ
นางสาวหทัยรัตน= ชุ*มอินทรจักร
นายพูนทรัพย= รวมเมฆ
นายอุดมวุฒิ อุดมกิจอารี
นางสาวขวัญกมล สาระธนะ
นางสาวณิชนารา ลิ่มสุวรรณ
นายตุลยวัต โฆษิตวัฒนฤกษ=
/67 นางสาวกาญจนา…

-5ลําดับที่
67
68
69

ชื่อ - สกุล
นางสาวกาญจนา แสงอินทร=
นายวรกร แก!วศรีจนั ทร=
นางสาวอธิพร ศรประชุม
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ) วีระพล ตัง้ สุวรรณ
(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

สําเนาถูกต!อง
(ลงชื่อ) ลดาวัลย= บํารุงสุข
(นางลดาวัลย= บํารุงสุข)
เจ!าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ลดาวัลย ราง/ทาน
นงเยาว ตรวจ
ประกาศผลการสอบ ฯ

-6หมายเหตุ
ใหผู มี ร ายชื่ อ ผานการทดสอบความรู ฯ ทุ ก ทานมาพรอมกั น ในวั น พุ ธ ที่ 17
พฤษภาคม ๒๕60 เวลา ๐๙.3๐ นาฬิกา ณ หองประชุมใหญศาลฎีกา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
(อาคาร A) ชั้ น 1 ถนนแจงวั ฒ นะ แขวงทุ งสองหอง เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ
ดําเนินการ ดังนี้
๑. จับฉลากเพื่อจัดลําดับที่ (สําหรับผูที่มีคะแนนเทากัน)
๒. จัดทําแฟFมประวัติขาราชการตุลาการ
๓. รับหนังสือโอนไปยังตนสังกัด (กรณีผูที่ขอโอน)
๔. รับเอกสารคําแนะนําในการเตรียมตัวเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
ผูชวยผูพิพากษา รุนที่ ๖๘ ซึ่งจะบรรจุเขารับราชการเปOนขาราชการตุลาการ
ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
**ทานที่ยงั สงเอกสารไมครบ ใหนําเอกสารมายื่นในวันจัดทําแฟFมประวัติใหครบถวน**

