(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ
ในตําแหน%งผูช%วยผูพิพากษา ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง รายชื่อผูที่ผ%านการสอบขอเขียน
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ แห%งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ว%าดวยการสมัครและการทดสอบความรู เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหน%งผูช%วยผูพิพากษา
พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหผู ที ่ผ %า นการสอบขอเขีย นตามรายชื ่อ แนบทายประกาศดํ า เนิน การตาม
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) เอกชัย ชินณพงศ7
(นายเอกชัย ชินณพงศ7)
ประธานศาลอุทธรณ7
ประธานกรรมการทดสอบความรู ฯ

สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) วัชระ จุลสําลี
(นายวัชระ จุลสําลี)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

วัชระ ร%าง/ทาน
นงเยาว7 ตรวจ
ประกาศรายชื่อผูที่ผ%านการสอบขอเขียน

บัญชีรายชื่อผูที่ผานการสอบขอเขียน
(แนบทายประกาศคณะกรรมการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเป&นขาราชการตุลาการ
ในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ประจําป. พ.ศ. 2557 เรื่อง รายชื่อผูที่ผานการสอบขอเขียน
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗)
ลําดับที่
1

เลขประจําตัวสอบ
35

ชื่อ - สกุล
นาย จอมวิชญ จันทรพรหมมา

2

48

นางสาว อาณิสรา เชื้อสังขพันธุ

3

49

นาย ธีรพงศ กิจชัยนุกูล

4

57

นางสาว หรรษา สุขาภิวัฒน

5

77

นางสาว อรวดี ลีวรวัฒน

6

91

นาย ไกรพล อรัญรัตน

7

101

นาย อธิราช จารุโสภณ

8

105

นาย อดิศักดิ์ เฉลิมเกียรติ

9

110

นางสาว ศิริกุล งามพรสุขสวัสดิ์

10

139

นาย ไกรฤทธิ์ มณีราชกิจ

11

142

นาย สุธี ศิริภานุมาศ

12

160

นาย ปวรรษ กมลเสรีรัตน

13

190

นาย เอกวัฒณ สุริยะวิจิตรวงศ

14

202

นาย พรเลิศ ศักดิ์สงวนมนูญ

15

243

นางสาว ภคินี กอคุณากร

16

982

นางสาว กมลชนก กฐินะสมิต

17

1021

นางสาว บุษกร เจริญเลิศ

18

1022

นาย ครองชน มนัสวานิช

19

1040

นางสาว นัชชา เวทยวิไล

20

1054

นางสาว ดวงสมณฑ รอดประชา

21

1057

นาย อมรชัย อาสภวิริยะ

22

1073

นางสาว กัญจนณัฏฐ เกตุชัยมาศ

23

1134

นางสาว บทมรัตน ธํารงเวียงผึ้ง

24

1155

นางสาว พัชรมาศ แพรกิจธรรมชัย
25 นายพรรษวัฒน...

-๒25

1191

นาย พรรษวัฒน พูนทองพันธ

26

1194

นาย ชัชรินทร เจียมพงศไพศาล

27

1236

นางสาว ณัฐกฤตา อุชชิน

28

1254

นาย วิชญพล มากกิตติ

29

1475

นาย อรรณพ หลอประดิษฐ

30

1690

นางสาว จงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร

31

1710

นางสาว ปCทมาวดี สายแกDว

32

1728

นางสาว ภัทรินทร เอี่ยมบุตรลบ

33

2065

นาย ทวี ชูโต

34

2217

นางสาว ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง

35

2226

นางสาว จิราพร นาสมใจ

36

2508

นาย พงศกร สุเรนทรรังสิกุล

37

2520

นางสาว นิดา แสงโชติชวงชัย

38

2526

นางสาว แกDวตา หฤทัยพันธ

39

2539

นาย กฤชพล คมสัตยธรรม

40

2559

นาย นารถ เศรษฐพูธ

41

3015

นางสาว ณัฐชยา จังโส

42

3036

นาย ชัชพงศ สินดํา

ทั้งนี้ ใหผูผานการสอบขอเขียนปฏิบัติตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

รายละเอียดการดําเนินการของผูผานการสอบขอเขียน
(แนบทายประกาศคณะกรรมการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเป%นขาราชการตุลาการ
ในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง รายชื่อผูที่ผานการสอบขอเขียน ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗)
------------------------------------เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ7แห%งระเบียบคณะกรรมการตุล าการศาลยุติธ รรมว%าดวยการ
สมัค รและการทดสอบความรู เพื ่อ บรรจุเ ปนขาราชการตุล าการในตํ า แหน%ง ผู ช%ว ยผู พิพ ากษา
พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว%าดวยหลักเกณฑ7และวิธกี ารตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษ
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหน%งผูช%วยผูพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหผูที่ผ%านการสอบขอเขียน
ในการทดสอบความรู เพื่ อ บรรจุ เ ปนขาราชการตุ ล าการในตํ า แหน% ง ผู ช% ว ยผู พิ พ ากษา ประจํ า ป+
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดําเนินการ ดังนี้
๑. รายงานตัวที่กลุ%มสรรหา บรรจุและแต%งตั้ง สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ชั้น ๕ ศูน ย7ร าชการเฉลิม พระเกี ยรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธัน วาคม ๒๕๕๕ อาคารราชบุรี ดิเ รกฤทธิ์
(อาคาร A) ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุ%งสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันจันทร3ที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันพุธที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๕๗ (วันจันทร7ที่ ๒๙ กัน ยายน เวลา ๑๓.๓๐ –
๑๖.๓๐ นาฬิกา, วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน และวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ตั้งแต%เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐
นาฬิกา)
๒. ในการรายงานตัว ใหยื่นแบบรายการประวัติและเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๒.๑ ใบสมัครสอบเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหน%งผูช%วยผูพิพากษา ประจําป+
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดาวน7โหลดแลวกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อนํามายื่นในวันรายงานตัว)
๒.๒ สําเนาเอกสารเกี่ยวกับคุณวุ ฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครสอบ เช%น สําเนาปริญญาบัตร
ใบทรานสคริป (Transcript)
๒.๓ สําเนาประกาศนียบัตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห%งเนติบัณฑิตยสภา
๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ถ%ายเอกสารทั้ง ๒ หนาในแผ%นเดียวกัน) หรือ สําเนา
ทะเบียนบาน
๒.๕ สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถามี)
๒.๖ สําเนาทะเบียนสมรส การหย%า/กรณีการขอเปลี่ยน /ไม%เปลี่ยนคํานําหนานาม/นามสกุล (ถามี)
๒.๗ กรณีขาราชการลาออก แต%ไม%ไดเกษียณอายุ ใหยื่นคําสั่งขอลาออกดวย

-๒๒.๘ กรณีเปนผูสมัครใหม% ใหยื่นเอกสารหลักฐานการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ดังนี้
๒.๘.๑ กรณีเปนทนายความ ใหยื่นหนังสือรับรองการเปนทนายความจากสภาทนายความมาดวย
๒.๘.๒ กรณีรับราชการใหแนบสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. ๗) มาดวย
๒.๘.๓ กรณีเปนหรือเคยเปนลูกจางในหน%ว ยงานของรัฐ ใหยื่น หนัง สือรั บรองการ
ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานของหน%วยงานมาดวย
๒.๘.๔ กรณีการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่ง ก.ต. ยังไม%รับรอง ใหยื่นเอกสาร
ดังต%อไปนี้ดวย
ก. หนัง สือรับรองการประกอบวิชาชีพ (ใชแบบหนัง สือรับรองการประกอบ
วิชาชีพที่ผูสมัครไดปฏิบัติงานดานกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน)
ข. บันทึกขอใชสิทธิประกอบวิชาชีพเพื่อเสนอ ก.ต.
ค. คําสั่งบรรจุ (กรณีที่เปนลูกจางใหใชสําเนาคําสั่งเขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจาง)
ง. โครงสรางหน%วยงาน
จ. คําบรรยายลักษณะงาน
ฉ. มาตรฐานกําหนดตําแหน%ง
ช. กฎหมายที่เกี่ยวของ เช%น พ.ร.บ.จัดตั้งหน%วยงาน ฯลฯ
๒.๙ สําเนาหนังสือเดินทางแสดงการเดินทาง เขา - ออก ประเทศไทย (ถามี)
๒.๑๐ ถาเคยถูกกล%าวหาหรือถูกดําเนินคดีใหยื่นเอกสารที่เกี่ยวของดวย ดังนี้
๒.๑๐.๑ กรณีคดีแพ%ง ใหยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟ\อง, คําใหการ,
คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล), เอกสารเกี่ยวกับการชําระหนี้ (สําเนาใบเสร็จ ๓ เดือนยอนหลัง) หากชําระ
หนี้เสร็จสิ้นแลวใหนําหลักฐานการชําระหนี้เสร็จสิ้นแลวมายื่นดวย
๒.๑๐.๒ กรณีคดีอาญา ใหยื่นบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟ\อง, คําใหการ,
คําพิพากษา (ทุกชั้นศาล) (กรณีอยู%ในชั้นพนักงานสอบสวนใหยื่นบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, หากอยู%
ในชั้นพนักงานอัยการใหยื่นคําสั่งของพนักงานอัยการดวย)
๒.๑๐.๓ กรณี ม รรยาททนายความ ใหยื่ น บั น ทึ ก สรุ ป รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คดี ,
คํ า กล% า วหา, คํ า แกขอกล% า วหา, สํ า นวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ฯ, ผลการพิ จ ารณา,
คําสั่งลงโทษ
๒.๑๐.๔ กรณีวินั ย / ความผิดเกี่ ยวกับหนาที่การงาน ใหยื่นบันทึกสรุปรายละเอียด
เกี่ยวกับวินัย, คํากล%าวหา, คําแกขอกล%าวหา, สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ฯ, ผลการ
พิจารณา, คําสั่งการถูกลงโทษ
๒.๑๑ ใบรับรองสามัญสมาชิกแห%งเนติบัณฑิตยสภา (ออกใหไม%เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่น
ใบสมัคร)

-๓๒.๑๒ รูปถ%ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ%ายไวไม%เกิน ๖ เดือน) จํานวน ๓ รูป แต%งกายสุภาพเรียบรอย
สวมครุยวิทยฐานะ เครื่องแบบ หรือ ชุดสากลนิยม สวมเสื้อสีพื้น ไม%สวมหมวก-แว%นตาดํา เขียนชื่อ
นามสกุลดวยตัวบรรจงดานหลัง
๒.๑๓ ใบรับรองแพทย7ตามที่ ก.ต. กําหนด ซึ่งแพทย7ที่ลงนามในใบรับรองดังกล%าวตองเปน
แพทย7ของโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน และตองเปนการตรวจร%างกายและจิต ใจ
ภายในระยะเวลาไม%เกิน ๓ เดือนก%อนวันยื่นใบสมัคร
๒.๑๔ ใบเสร็จการชําระเงินค%าธรรมเนียมการสอบ ๑,๐๐๐ บาท (ใบเสร็จที่ไ ดรับจาก
ธนาคารกรุงไทยหลังจากชําระเงินค%าธรรมเนียมการสอบ)
๓. ไปรับการตรวจร%างกายและจิตใจจากคณะกรรมการแพทย7ตามวัน และเวลาที่กําหนด
โดยรับหนังสือนําตัวไปตรวจรางกายและจิตใจไดที่กลุมสรรหาบรรจุและแตงตั้ง ในวันรายงานตัว
๔. การสอบปากเปล%า
๔.๑ ใหผูสมัครที่ผ%านการสอบขอเขียนเขาสอบปากเปล%าในวันเสาร3ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ หองประชุม ๑ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น ๖ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๔.๒ ใหผูเขาสอบปากเปล%าไปถึงสถานที่สอบในเวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา และใหไปรายงานตัว
ที่ ห องประชุ ม บ.ย.ส. ชั้ น ๘ อาคารสถาบั น พั ฒ นาขาราชการฝ> า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๔.๓ เมื่อไดใหสัญญาณแลว ใหผูเขาสอบนั่งประจําที่ที่จัดไวให หามมิใหออกจากที่ที่จัดไว
จนกว%ากรรมการสอบคัดเลือก ฯ จะเรียกเขาสอบ
๔.๔ เมื่อผูเขาสอบทําการสอบเสร็จและออกจากหองสอบไปรอพักที่หองเก็บตัวแลว หามมิให
ติดต%อกับผูที่ยังไม%ไดเขาสอบจนกว%าการสอบจะแลวเสร็จ
๔.๕ จะใหผูเขาสอบออกจากหองเก็บตัวพรอมกันเมื่อการสอบปากเปล%าแลวเสร็จทั้งหมด
๕. ดําเนิน การอื่นใดที่คณะกรรมการทดสอบความรูเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการใน
ตําแหน%งผูช%วยผูพิพากษา ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นสมควร
๖. ติดตามข%าวประชาสัมพันธ7ในเว็บไซต7สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

