(สําเนา)
ประกาศสํานักงานศาลยุตธิ รรม
เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัตหิ รือความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการ
ของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพือ่ บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตําแหน่งผู้ชว่ ยผู้พพิ ากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕60
_______________________

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๗ (2) (ช) แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้
หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานศาลยุติธรรมจะดําเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการ
ดํา รงตํา แหน่ง ข้าราชการตุลาการ ประวัติบุคคล และความประพฤติของผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕60
อีกครั้งก่อนบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ โดยให้บุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความ
เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนดังกล่าว
ขอให้ผู้ที่ป ระสงค์จ ะให้ข้อ คิด เห็น มีห นัง สือ ถึง เลขาธิก ารสํา นัก งานศาลยุติธ รรม
สํานักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วัน ที่ป ระกาศเป็น ต้น ไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ป ระสงค์จ ะให้ข้อ คิด เห็น ระบุชื่อ นามสกุล และที่อ ยู่จ ริง
ที่สามารถติดต่อได้
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. ๒๕61
(ลงชื่อ) สราวุธ เบญจกุล
(นายสราวุธ เบญจกุล)
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) วรรษมน แซ่เม่ง
(นางสาววรรษมน แซ่เม่ง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร

เพ็ญศรี ตรวจ
วรรษมน ร่าง/ทาน/พิมพ์
ประชาพิจารณ์ สนามจิ๋ว 60 (เพิ่มเติม)

(ลงชื่อ) สราวุธ เบญจกุล

บัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตําแหน่งผูช้ ่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. 2560 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561)
ลําดับที่

เลขประจําตัวสอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

33
207
278
285
290
553
905
1030
1307
2263
2324
2335
2373
2429
2650
2810
3655
3703
3775
3804
3878
4282
4532

ชื่อ - สกุล
นาย พงศ์ธเนศ เขียวรัตน์
นางสาว ศุภรดา เสาร์น้อย
นางสาว สุรัฏชยา ผาสุข
นาย นันทัช กิจรานันทน์
นางสาว จุฑามาศ ผาสุขฤทธิ์
นาย นิพิฐพนธ์ หงษ์ใจ
นาย ชูศักดิ์ อุ่นใจ
นาย ธนิจ มุงคุณแสน
นางสาว วันดี ยอดจิ๋ว
นาย มนตรี ชุนหชัย
นางสาว ชาลิสา รัตนาวิบูลย์
นาย ธนากร หงษ์ทอง
ร้อยโท วัชพล สุวรรณจูฑะ
นางสาว วัชราภา พิชยวัฒน์
นาย สุกฤษฎิ์ ตั้งวรรณวิบูลย์
นาย สุรชัย วรชาติศิริกุล
นางสาว ลลิตา พละไกร
นาย นิรชิต สายสูง
ว่าที่ ร.ต.ท.(หญิง) ธันยพร แสงแจ้น
นาย ไชยวัฒน์ บุญเรืองศักดิ์
นาย ธีริทธิ์ ยอดสุวรรณ
นางสาว ศิริพร ขันทอง
นาย มนตรี รุ่งแสงมนูญ

-2ลําดับที่

เลขประจําตัวสอบ

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

4667
5404
5419
5460
5632
5902
6326
6451
6513
6864

ชื่อ - สกุล
นางสาว พัดชา พานพิทักษ์
นาย วรพล จรัสกิตติกร
นางสาว เพชรรัตน์ จีตนิยม
นาย ภัทรกร ศรีทองสุข
นาย กานต์ทัศน์ กานต์กิตติวัชร
นาย สุชาติ จันทร์พวง
นางสาว ภรณ์ทิพย์ ไทพาณิชย์
นางสาว ษมานันท์ กิตติจรส
นาย วิทยพฤกษ์ ภวจิตตทาน
นางสาว กรองทอง ไทยสุโข

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

