(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
เฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา 28 (2) (ก)(ข) ประจําปี พ.ศ. ๒๕61
-------------------------------------ด้วยในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
เฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา 28 (2) (ก)(ข) ประจําปี พ.ศ. ๒๕61 ตามประกาศคณะกรรมการ
ตุล าการศาลยุต ิธ รรม เรื ่อ ง กํ า หนดวัน และเวลายื่ น ใบสมั ค รการทดสอบความรู้ เพื่ อ บรรจุ เป็ น
ข้ าราชการตุ ล าการในตํ าแหน่ งผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษา เฉพาะผู้ ส มั ค รตามความในมาตรา 28 (2) (ก)(ข)
ประจําปี พ.ศ. ๒๕61 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีผู้สอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการ
บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา มีรายชื่อตามลําดับคะแนนดังต่อไปนี้
ลําดับที่
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7
8
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12
13
14

ชื่อ - สกุล
นางสาว ขวัญฤทัย รัตนนาคะ
นางสาว ฐิติกาญจน์ แสงศิริ
นางสาว วรัญญา วิทยาศัย
นาย สุปวีณ์ นิมิตกุล
นาย ศาสตร์ อาชวนิจกุล
นางสาว พวงทอง ทิพรัตนอุดมสุข
นางสาว นรีทิพย์ ศรีสัตนาควงศ์
นาย กร ถิ่นธานี
นาย อานนท์ ทวีโชติ
นางสาว จิรสุดา ถาวรสุขสิริ
นางสาว ฐิติพร บุญมี
นางสาว ลลิตา ลีละยุทธสุนทร
นางสาว จ้าจรัส บุญสิริ
นางสาว ผุสชา จาละ
15 …

-2ลําดับที่
15
16
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อ - สกุล
นางสาว สุภนิตย์ วิศาลโภคะ
นางสาว พีรชยา พิณเมืองงาม
นางสาว สโรชา แดงรัศมี
นางสาว อัยลักษณ์ อิ้งจะนิล
นางสาว ธวัลพร ศิริมหาพฤกษ์
นางสาว อิสรีย์ ตัณฑสิทธิ์
นางสาว วิลาสินี ปันนิตามัย
นางสาว ชญานาถ มหาจิราภัทร์
นาย อิทธิวัฒน์ รัตนธนาสาร
นางสาว ศศิมา ลิ้มรสเจริญวงศ์
นางสาว สุชาดา เรืองแสงทองกุล
นางสาว ปัณฑ์ชนิต วิวิธคุณากร
นางสาว เต็มพร อินทรภักดิ์
นางสาว ศนิชา นิติวรางกูร
นางสาว ไอยทิพย์ ว่องเพิ่มผล
นางสาว ศศินทร์ เตียงพานิช
นางสาว ปภาวี ลิมปติยากร
นาย ประทีป ล้วนศรีติสกุล
นางสาว วลัยรัตน์ เกตุวัตถา
นางสาว ฐิติรัตน์ ศิริจันทร์สว่าง
นางสาว จิรดา กฤตยานุกูล
นางสาว พัชมณ งามลํายวง
นางสาว ภัทรา จีนาภักดิ์
นางสาว ธนวรรณ จินตณวิชญ์
นาย กิตติธัช สงวนปรางค์
นาย สุพจน ตันติภิรมย์
นางสาว ญาณิศา ปรีชาวิบูลย์
นางสาว กิตติมา โลหะวณิชย์
นาย ชานน ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์
นางสาว ผจงจิตต์ ชวาลีมาภรณ์
นาย พัสสพล วุฑฒกนก
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-3ลําดับที่
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61

ชื่อ - สกุล
นาย ไกรกิตติ ถินอภัย
นาย ธีรพันธุ์ อุดมสินกุล
นางสาว ศานตมล ประสาทกุล
นางสาว ฐิติภา ลิ้มเจริญ
นางสาว พิมพ์ชนก เจริญกิจขจร
นาย ถิรโรจน์ สายเพ็ชร์
นางสาว ปัญญดา ปรีดีสนิท
นางสาว พลอย ศรีวิริยเลิศกุล
นางสาว ณัฐดา อินฉัตร
นางสาว วัชราภรณ์ เอกประเสริฐ
นาย ศุภชาติ อัครวรกุลชัย
นาย กิติกร ทัศนาขจร
นางสาว ชวพร ณ นคร
นาย ณฐพงษ์ อรรณพไกรสร
นางสาว ฉัตรภรณ์ แตงแจ้
นาย ศุภพร ถิระวัฒน์

ประกาศ ณ วันที่
กันยายน พ.ศ. ๒๕61(นายชีพ จุลมนต์)ประธานศาลฎีกา
ประธ61ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕61
ลดาวัลย์
(ลงชื่อ)

ชีพ จุลมนต์

(นายชีพ จุลมนต์)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ร่าง/ทาน
ยลนภา ตรวจ
D:/สนามจิ๋ว ๖๑/ประกาศผล
การสอบ ฯ

สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) ลดาวัลย์ บํารุงสุข
(นางลดาวัลย์ บํารุงสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ลดาวัลย์ ร่าง/ทาน
ยลนภา ตรวจ
D:/สนามจิ๋ว ๖๑/ประกาศผล
การสอบ ฯ

