
  
 

(สําเนา) 
 
 

ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู�เพ่ือบรรจุเป�นข�าราชการตุลาการ 
ในตําแหน%งผู�ช%วยผู�พิพากษา  ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เรื่อง  รายช่ือผู�ท่ีผ%านการสอบข�อเขียน 

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

 
อาศัยอํานาจตามความในข�อ  ๖  แห%งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ว%าด�วยการสมัครและการทดสอบความรู� เพ่ือบรรจุเป�นข�าราชการตุลาการในตําแหน%งผู�ช%วยผู�พิพากษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ให�ผู �ที ่ผ %านการสอบข�อเข ียนตามรายชื ่อแนบท�ายประกาศดํา เน ินการตาม
รายละเอียดแนบท�ายประกาศนี้ 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๗  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

(ลงช่ือ)    เอกชัย  ชินณพงศ7 
 

(นายเอกชัย  ชินณพงศ7) 
     ประธานศาลอุทธรณ7 

       ประธานกรรมการทดสอบความรู� ฯ 
          

 
 
 
          

 

         สําเนาถูกต�อง 

      (ลงชื่อ)  วัชระ  จุลสําล ี

           (นายวัชระ  จุลสําลี) 
    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 

วัชระ  ร%าง/ทาน 
นงเยาว7 ตรวจ 

ประกาศรายช่ือผู�ท่ีผ%านการสอบข�อเขียน 
    



 ช่ือ - สกุล
1 35

2 48

3 49

4 57

5 77

6 91

7 101

8 105

9 110

10 139

11 142

12 160

13 190

14 202

15 243

16 982

17 1021

18 1022

19 1040

20 1054

21 1057

22 1073

23 1134

24 1155 นางสาว พัชรมาศ  แพร�กิจธรรมชัย

บัญชีรายช่ือผู�ท่ีผ�านการสอบข�อเขียน
(แนบท�ายประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู�เพ่ือบรรจุเป&นข�าราชการตุลาการ

ในตําแหน�งผู�ช�วยผู�พิพากษา ประจําป. พ.ศ. 2557 เรื่อง รายช่ือผู�ท่ีผ�านการสอบข�อเขียน
  ลงวันท่ี  ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ
นาย จอมวิชญ   จันทร พรหมมา

นางสาว อาณิสรา  เชื้อสังข พันธุ 

นาย ธีรพงศ   กิจชัยนุกูล

นางสาว หรรษา  สุขาภิวัฒน 

นางสาว อรวดี  ลีวรวัฒน 

นาย ไกรพล  อรัญรัตน 

นาย อธิราช  จารุโสภณ

นาย อดิศักด์ิ  เฉลิมเกียรติ

นางสาว ศิริกุล  งามพรสุขสวัสด์ิ

นาย ไกรฤทธิ์  มณีราชกิจ

นาย สุธี  ศิริภานุมาศ

นาย ปวรรษ  กมลเสรีรัตน 

นาย เอกวัฒณ   สุริยะวิจิตรวงศ 

นาย พรเลิศ  ศักด์ิสงวนมนูญ

นางสาว ภคินี  ก�อคุณากร

นางสาว กมลชนก  กฐินะสมิต

นางสาว บุษกร  เจริญเลิศ

นาย อมรชัย  อาสภวิริยะ

นางสาว กัญจน ณัฏฐ   เกตุชัยมาศ

นางสาว บทม รัตน   ธํารงเวียงผึ้ง

นาย ครองชน  มนัสวานิช

นางสาว นัชชา  เวทย วิไล

นางสาว ดวงสมณฑ   รอดประชา

25 นายพรรษวัฒน ...



25 1191

26 1194

27 1236

28 1254

29 1475

30 1690

31 1710

32 1728

33 2065

34 2217

35 2226

36 2508

37 2520

38 2526

39 2539

40 2559

41 3015

42 3036

นาย พรรษวัฒน   พูนทองพันธ 

นาย ชัชรินทร   เจียมพงศ ไพศาล

นางสาว ณัฐกฤตา  อุชชิน

นาย วิชญ พล  มากกิตติ

นางสาว ธฤษิดา  เอ่ียมสุขแสง

นางสาว จิราพร  นาสมใจ

นาย พงศกร  สุเรนทร รังสิกุล

นาย อรรณพ  หล�อประดิษฐ 

นางสาว จงสวัสด์ิ  พิสิฐพันพร

นางสาว ปCทมาวดี  สายแกDว

นางสาว ภัทรินทร   เอ่ียมบุตรลบ

นางสาว ณัฐชยา  จังโส

นาย ชัชพงศ   สินดํา

ท้ังนี้ ให�ผู�ผ�านการสอบข�อเขียนปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท�ายประกาศนี้

- ๒ -

นางสาว นิดา  แสงโชติช�วงชัย

นางสาว แกDวตา  หฤทัยพันธ 

นาย กฤชพล  คมสัตย ธรรม

นาย นารถ  เศรษฐพูธ 

นาย ทวี  ชูโต



 
รายละเอียดการดําเนินการของผู�ผ�านการสอบข�อเขียน 

(แนบท�ายประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู�เพ่ือบรรจุเป%นข�าราชการตลุาการ 
ในตําแหน�งผู�ช�วยผู�พิพากษา  ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เรื่อง  รายช่ือผู�ท่ีผ�านการสอบข�อเขียน ลงวันท่ี ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

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

เพ่ือให�เป�นไปตามหลักเกณฑ7แห%งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว%าด�วยการ
สมัครและการทดสอบความรู �เ พื ่อบรรจุเป �นข �าราชการตุลาการในตําแหน%งผู �ช %วยผู �พิพากษา            
พ.ศ. ๒๕๔๕  และระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว%าด�วยหลักเกณฑ7และวธิกีารตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู�สมัครสอบคัดเลือก ผู�สมัครทดสอบความรู� หรือผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกพิเศษ           
เพ่ือบรรจุเป�นข�าราชการตุลาการในตําแหน%งผู�ช%วยผู�พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ให�ผู�ท่ีผ%านการสอบข�อเขียน
ในการทดสอบความรู�เพ่ือบรรจุเป�นข�าราชการตุลาการในตําแหน%งผู�ช%วยผู�พิพากษา ประจําป+                
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑.  รายงานตัวท่ีกลุ%มสรรหา บรรจุและแต%งตั้ง  สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม       
ช้ัน  ๕  ศูนย7ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
(อาคาร A) ถนนแจ�งวัฒนะ แขวงทุ%งสองห�อง เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต�วันจันทร3ท่ี ๒๙ 
กันยายน  ๒๕๕๗  ถึงวันพุธท่ี ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  (วันจันทร7ท่ี ๒๙ กันยายน เวลา ๑๓.๓๐ – 
๑๖.๓๐ นาฬิกา,  วันอังคารท่ี ๓๐ กันยายน และวันพุธท่ี ๑ ตุลาคม ตั้งแต%เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  
นาฬิกา)  

๒.  ในการรายงานตัว ให�ย่ืนแบบรายการประวัติและเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
๒.๑ ใบสมัครสอบเพ่ือบรรจุเป�นข�าราชการตุลาการในตําแหน%งผู�ช%วยผู�พิพากษา  ประจําป+ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดาวน7โหลดแล�วกรอกรายละเอียดให�ครบถ�วน เพ่ือนํามาย่ืนในวันรายงานตัว) 
๒.๒ สําเนาเอกสารเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาท่ีใช�ในการสมัครสอบ เช%น สําเนาปริญญาบัตร 

ใบทรานสคริป (Transcript) 
๒.๓ สําเนาประกาศนียบัตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห%งเนติบัณฑิตยสภา  
๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ถ%ายเอกสารท้ัง ๒ หน�าในแผ%นเดียวกัน) หรือ สําเนา

ทะเบียนบ�าน 
๒.๕ สําเนาหนังสือสําคัญการเปล่ียนช่ือตัว - ช่ือสกุล (ถ�ามี)  
๒.๖ สําเนาทะเบียนสมรส การหย%า/กรณีการขอเปล่ียน /ไม%เปล่ียนคํานําหน�านาม/นามสกุล (ถ�ามี) 
๒.๗ กรณีข�าราชการลาออก แต%ไม%ได�เกษียณอายุ ให�ย่ืนคําส่ังขอลาออกด�วย 
 
 
 
 
 

http://www.ojc.coj.go.th/userfiles/file/form57.pdf


 
-๒- 

 
๒.๘ กรณีเป�นผู�สมัครใหม% ให�ย่ืนเอกสารหลักฐานการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ดังนี้ 
     ๒.๘.๑  กรณีเป�นทนายความ ให�ย่ืนหนังสือรับรองการเป�นทนายความจากสภาทนายความมาด�วย 
     ๒.๘.๒ กรณีรับราชการให�แนบสําเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ. ๗) มาด�วย 
     ๒.๘.๓ กรณีเป�นหรือเคยเป�นลูกจ�างในหน%วยงานของรัฐ ให�ย่ืนหนังสือรับรองการ

ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานของหน%วยงานมาด�วย 
     ๒.๘.๔ กรณีการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่ง ก.ต. ยังไม%รับรอง ให�ย่ืนเอกสาร

ดังต%อไปนี้ด�วย 
            ก. หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ  (ใช�แบบหนังสือรับรองการประกอบ

วิชาชีพท่ีผู�สมัครได�ปฏิบัติงานด�านกฎหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน) 
      ข. บันทึกขอใช�สิทธิประกอบวิชาชีพเพ่ือเสนอ ก.ต. 

            ค. คําส่ังบรรจุ (กรณีท่ีเป�นลูกจ�างให�ใช�สําเนาคําส่ังเข�าปฏิบัติงานหรือสัญญาจ�าง) 
ง. โครงสร�างหน%วยงาน 
จ. คําบรรยายลักษณะงาน 
ฉ. มาตรฐานกําหนดตําแหน%ง 
ช. กฎหมายท่ีเกี่ยวข�อง เช%น พ.ร.บ.จัดตั้งหน%วยงาน  ฯลฯ 

๒.๙ สําเนาหนังสือเดินทางแสดงการเดินทาง เข�า - ออก ประเทศไทย (ถ�ามี) 
๒.๑๐ ถ�าเคยถูกกล%าวหาหรือถูกดําเนินคดีให�ย่ืนเอกสารท่ีเกี่ยวข�องด�วย ดังนี้ 

๒.๑๐.๑ กรณีคดีแพ%ง ให�ย่ืนบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟ\อง, คําให�การ,       
คําพิพากษา (ทุกช้ันศาล), เอกสารเกี่ยวกับการชําระหนี้ (สําเนาใบเสร็จ ๓ เดือนย�อนหลัง)  หากชําระ
หนี้เสร็จส้ินแล�วให�นําหลักฐานการชําระหนี้เสร็จส้ินแล�วมาย่ืนด�วย 

๒.๑๐.๒ กรณีคดีอาญา ให�ย่ืนบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี, คําฟ\อง, คําให�การ,         
คําพิพากษา (ทุกช้ันศาล) (กรณีอยู%ในช้ันพนักงานสอบสวนให�ย่ืนบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, หากอยู%
ในช้ันพนักงานอัยการให�ย่ืนคําส่ังของพนักงานอัยการด�วย) 

๒.๑๐.๓ กรณีมรรยาททนายความ ให�ย่ืนบันทึกสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดี,               
คํากล%าวหา,  คําแก�ข�อกล%าวหา, สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ฯ, ผลการพิจารณา,             
คําส่ังลงโทษ 

๒.๑๐.๔ กรณีวินัย / ความผิดเกี่ยวกับหน�าท่ีการงาน ให�ย่ืนบันทึกสรุปรายละเอียด
เกี่ยวกับวินัย, คํากล%าวหา, คําแก�ข�อกล%าวหา, สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ฯ,  ผลการ
พิจารณา, คําส่ังการถูกลงโทษ 

๒.๑๑ ใบรับรองสามัญสมาชิกแห%งเนติบัณฑิตยสภา (ออกให�ไม%เกิน ๖ เดือนนับถึงวันย่ืน        
ใบสมัคร)  

 
 
 
 



 
-๓- 

 
๒.๑๒ รูปถ%ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ%ายไว�ไม%เกิน ๖ เดือน) จํานวน  ๓  รูป แต%งกายสุภาพเรียบร�อย 

สวมครุยวิทยฐานะ เครื่องแบบ หรือ ชุดสากลนิยม สวมเส้ือสีพ้ืน ไม%สวมหมวก-แว%นตาดํา  เขียนช่ือ  
นามสกุลด�วยตัวบรรจงด�านหลัง 

๒.๑๓ ใบรับรองแพทย7ตามท่ี ก.ต. กําหนด ซึ่งแพทย7ท่ีลงนามในใบรับรองดังกล%าวต�องเป�น
แพทย7ของโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน และต�องเป�นการตรวจร%างกายและจิตใจ
ภายในระยะเวลาไม%เกิน ๓ เดือนก%อนวันย่ืนใบสมัคร 

๒.๑๔ ใบเสร็จการชําระเงินค%าธรรมเนียมการสอบ ๑,๐๐๐ บาท (ใบเสร็จท่ีได�รับจาก
ธนาคารกรุงไทยหลังจากชําระเงินค%าธรรมเนียมการสอบ) 

๓.  ไปรับการตรวจร%างกายและจิตใจจากคณะกรรมการแพทย7ตามวันและเวลาท่ีกําหนด         
โดยรับหนังสือนําตัวไปตรวจร�างกายและจิตใจได�ท่ีกลุ�มสรรหาบรรจุและแต�งตั้ง ในวันรายงานตัว 

๔.  การสอบปากเปล%า 
๔.๑ ให�ผู�สมัครท่ีผ%านการสอบข�อเขียนเข�าสอบปากเปล%าในวันเสาร3ท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  

ณ ห�องประชุม ๑ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ช้ัน ๖ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   
๔.๒ ให�ผู�เข�าสอบปากเปล%าไปถึงสถานท่ีสอบในเวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา และให�ไปรายงานตัว

ท่ีห�องประชุม บ.ย.ส. ช้ัน ๘ อาคารสถาบันพัฒนาข�าราชการฝ>ายตุลาการศาลยุติธรรม             
ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

๔.๓ เมื่อได�ให�สัญญาณแล�ว ให�ผู�เข�าสอบนั่งประจําท่ีท่ีจัดไว�ให� ห�ามมิให�ออกจากท่ีท่ีจัดไว�
จนกว%ากรรมการสอบคัดเลือก ฯ จะเรียกเข�าสอบ 

๔.๔ เมื่อผู�เข�าสอบทําการสอบเสร็จและออกจากห�องสอบไปรอพักท่ีห�องเก็บตัวแล�ว  ห�ามมิให�
ติดต%อกับผู�ท่ียังไม%ได�เข�าสอบจนกว%าการสอบจะแล�วเสร็จ 

๔.๕ จะให�ผู�เข�าสอบออกจากห�องเก็บตัวพร�อมกันเมื่อการสอบปากเปล%าแล�วเสร็จท้ังหมด 
๕.  ดําเนินการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการทดสอบความรู�เพ่ือบรรจุเป�นข�าราชการตุลาการใน

ตําแหน%งผู�ช%วยผู�พิพากษา ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นสมควร 
๖. ติดตามข%าวประชาสัมพันธ7ในเว็บไซต7สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 

  


