(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ.2561

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนที่มีสิทธิสอบปากเปล่าในการทดสอบความรู้
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ.2561 (สนามเล็ก)
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วย
การสมั ค ร การสอบคั ด เลื อ กและการทดสอบความรู้ เ พื่ อ บรรจุ เ ป็ น ข้ า ราชการตุ ล าการในตํ า แหน่ ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการทดสอบความรู้ ฯ ให้ผู้มีสิทธิสอบปากเปล่าตามรายชื่อ
แนบท้ายประกาศดําเนินการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) ธนฤกษ์ นิติเศรณี
(นายธนฤกษ์ นิติเศรณี)
ประธานศาลอุทธรณ์
ประธานกรรมการทดสอบความรู้ ฯ

สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) ยลนภา จันทรโยธา
(นางยลนภา จันทรโยธา)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนที่มีสิทธิสอบปากเปล่า
ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. 2561
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
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ชื่อ - สกุล
นางสาวสิริวรา ปริตกุล
นางสาวสุุจรรยา สุจุ ริตศรีชัยกุลุ
นางสาวณัฐธิดา ใจเย็น
นายอัครรัฐ สูตรสุวรรณ
นางสาวณัชชา นุชดํารงค์
นางสาวรัชฏา พดไทย
นางสาวรชฏา
พุดไทย
นางสาวกมลฤทัย หนูมี
นายอนุสรณ์ เลิศสหพันธ์
นางสาวขวัญชีวา ศุภนิตย์
นางสาวกษมา ชลิติ ชากร
นายยอดวิทย์ รัตนประสพ
นายจิรวัฒน์ รัตนสุวงศ์ชัย
นายชยานันต์ ลิ่มสุวรรณ
ร.ท. (หญิง)อภิญญา เกษมปัญญา
นางสาวนภาพร ฉายตระกูล
นายนันทวิทย์ พัฒนวรพงศ์
นายณัฐปคัลภ์ ลาชโรจน์
นางสาวอังคณา วิฑูรย์พันธ์
นางสาวสุพัตรา สถิตย์จันทรากุล
นางสาวกมลพร เกศวพิทักษ์
นายธันวา ถนอมเกยรต
นายธนวา
ถนอมเกียรติ
นายพีรวัส วุฒิชัย
นางสาวทัศน์วรรณ ทารีมุกข์
นายพงศ์ภัทร เพียรรุ่งโรจน์
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ชื่อ - สกุล
นางสาวฌานิศา ภู่เงิน
นางสาวธีรัชสินี สงหวงษ
นางสาวธรชสน
สิงห์วงษ์
นายปิยบดี ชีวิตโสภณ
นายชยพล มาจําเนียร
นางสาวธนพร เกิดผล
นายเกรีียงไกร
ไ คงกีีรติิพงศ์์
นางสาวพรรษชล พรศรีนิยม
นายธนวัฒน์ สินเกษม
นางสาวสโรชา สมสวัสดิ์
นายณรงค์กฤษณ์ นิมโรธรรม
นางสาวธันยพร จันทร์เปีย
นางสาวอุษณีย์ ฐีระเวช
นางสาวพจณัฏฐ
ฏฐ์ สมใจ
นายมนูศักดิ์ เกื้อกูล
นายธินวัฒน์ เมืองนารถ
นางสาววีรธิตา เจษฎานนท์
นายชัยธวัช มิมรตนไพร
นายชยธวช
รัตนไพร
นายรังสฤษฎ์ วิจิตรไกรสร

รายละเอียดการดําเนินการของผู้ผ่านการสอบข้อเขียนที่มีสิทธิสอบปากเปล่า
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
ที่มีสิทธิสอบปากเปล่าเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ประจําปี พ.ศ. 2561 (สนามเล็ก))
..........................
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัคร
การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อ
บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ใน
การทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕61
ดําเนินการ ดังนี้
1. การสอบปากเปล่า
1.๑ ให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน ฯ เข้าสอบปากเปล่าในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน ๒๕61
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)
1.๒ ในวันสอบปากเปล่า ให้ผู้เข้าสอบปากเปล่าแต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดํา และไปถึง สถานที่
สอบในเวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา และให้ไปรายงานตัวบริเวณห้อง Lobby ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1.๓ เมื่อได้ให้สัญญาณแล้ว ให้ผู้เข้าสอบนั่งประจําที่ที่จัดไว้ให้ห้ามมิให้ออกจากที่ที่จัดไว้ จนกว่า
กรรมการทดสอบความรู้ฯ จะเรียกเข้าสอบ
1.๔ เมื่อผู้เข้าสอบทําการสอบเสร็จและออกจากห้องสอบไปรอพักที่ห้องเก็บตัวแล้ว ห้ามมิให้
ติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบจนกว่าการสอบจะแล้วเสร็จ
1.๕ จะให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องเก็บตัวพร้อมกันเมื่อการสอบปากเปล่าแล้วเสร็จทั้งหมด

.................................................

