(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ประจําปี พ.ศ. ๒๕61
-------------------------------------ด้วยในการสอบคั ดเลือ กเพื่อ บรรจุ เป็นข้ าราชการตุ ลาการในตํ าแหน่ งผู้ช่ว ยผู้พิพ ากษา
ประจําปี พ.ศ. ๒๕61 ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง กําหนดวันและเวลา
ยื่ น ใบสมั ค รการสอบคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ เ ป็ น ข้ า ราชการตุ ล าการในตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษา ประจํ า ปี
พ.ศ. ๒๕61 ลงวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2561 มี ผู้ ส อบได้ ค ะแนนอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ จ ะได้ รั บ การบรรจุ
เป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา มีรายชื่อตามลําดับคะแนนดังต่อไปนี้
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวนรัตน์ชร ธิติบูลยารัตน์
นายศรัณย์พิชญ์ เรนวาลี
นายธีรกานต์ หางแก้ว
นางสาวปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล
นางสาววรพรรณ วิสิฐธนวรรธ
นายปรมัตถ์ สุวรรณเสรี
นางสาวมณีรัตน์ มหาชัยเจริญ
นางสาวพรหทัย จันทร์แสงศรี
นางสาววรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์
นางสาวสริตา รัตนอติกุล
นางสาวเมษ์รวี แจ่มแจ้ง
นายกฤษณพงศ์ อังกุลดี
นายภัทรพล พลรังสิต
นายรวิน ถกลวิโรจน์
นายสัจจา หวังเอียด
นายวีรพงศ์ เขาแก้ว

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

/13 นายจิรวัสส์…

-2ลําดับที่
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

ชื่อ – สกุล
นายจิรวัสส์ สินไชย
นายณรงค์ชัย ช่วยบ้าน
นายกิตติศักดิ์ เพ็ชรวงษ์
นายจิโรจ เนียมกุลรักษ์
นายชุมพล คงคานนท์
นางสาวนันชนก อธิกิจรุ่งเรือง
นายปกป้อง วงษ์สรรพ์
นายธเนศ องค์พิสุทธิ์
นายไกรศร วิเศษเขวา
นายกาจโสภณ โตชนกธรรม
นายจตุพร สังข์เพ็ชร
นายเกษม ศิริบุญมา
นายศิวดล ธีรเจริญทรัพย์
นายพิชาญเมธ ชาวเวียง
นายเกียรติศักดิ์ สงแก้ว
นายธีรภัทร์ ก่อเกียรติ
นางสาวนิศารัตน์ กล้าเวช
นายเสถียรพงษ์ พงษ์เจริญ
นายณัฐภูมิ แสงเลิศ
นายนราธิป ชํานาญศรี
นายปัญญา วชิระญาณิศ
นายธนัท ดุษฎีพร
นางสาวพิจิตรา สุทธิเกษม
นายวัชรพงศ์ แก้วโสภา
นายขวัญชัย เผ่าเต็ม
นางสาวขวัญเจ้า ปัญญาประดิษฐ์
นายนาวิน มั่นไสย์
นายสิทธินนท์ กี่สุขพันธ์
นายเกียรติศักดิ์ ละอองแก้ว
นางสาววีร์ธิชา ตั้งรัตนาวลี
/32 นายทิวานนท์…

-3ลําดับที่
32

33
34
35

36

37
38
39
40
41

42

ชื่อ – สกุล
นายทิวานนท์ อุทัย
นายชยพล กมลรัตนา
นายเริงชัย อรรคทิมากูล
นางสาวจิดาภา ไตรองค์ถาวร
นายธนบดี ภาคพิชัย
นายสมภาพ ผลเจริญ
นายวัฒนศักดิ์ สุรสอน
นายพิทักษ์ วิถาทานัง
นายเจษฎา อมรสิน
นางสาวมนัสชนก มาตา
นายเชาวลิต เหล่าชัย
นางสาวรุจิรา ญาณะเหล็ก
นางสาวประภัสสร ลี้รัตน์
นางสาวมณีนุช แสงสุวรรณนุกุล
นายนําชัย ทวีผลอุดมสิน
นางสาวชนิกานต์ วงค์เย็น
นายวรวุฒิ จันทร์พิทักษ์
นางสาวอรรถพันธ์ อดิเทพสถิต
นายนิติวงศ์ หม่อมวงศ์
นายนฤศักดิ์ ชมสุวรรณ
นายศราวุธ สถาพรเรืองไร
นายสมณรรค์ บัวเกิด
นายเอนก เดชรอด
นางสาวสลิลภร เส้งโสตะ
นายประพันธ์ ทาระเวท
นายอดิศักดิ์ ศรีวิพัฒน์
นายเบญจพล คุณรักษ์
นายกีรวัฒน์ ฤทธิเพชร์
นายกองพล นิลประเสริฐ
/43 นายนรินทร์...

-4ลําดับที่
43

44
45
46
47
48

49

50
51
52
53

54

ชื่อ – สกุล
นายนรินทร์ เชี่ยวชาญศิลป์
นายอวยชัย ลาภยืนยง
นายบุญชัย เติมวิริยะกุล
นายเอกราช สารธิมา
นางสาวชญานิศ ทรัพย์มา
นางสาวปุริมปรัชญ์ เถระวัตน์
นายวราวุฒิ แย้มพงษ์
นายธีระ ชํานาญดู
นายเอนก รัตนจิตบรรจง
นางสาววีรวัลย์ วรัญญู
นายณัฐกฤษฎ์ จินาศรีพูล
นางสาวกุลนิษฐ์ ยิ่งชล
นางสาวศุภมาส หวังมหาพร
นายรณัฏฐ์ สรรคบุรานุรักษ์
นายสุดเขต สาต้นวงษ์
นางสาวลัษมณ วิริยะงามวงศ์
นายสุวิชา ปราบจิตร
นางสาวชนุตพร รัตนจันทร์
นางสาวพร้อมพร พิชญ์ภักดีอนันต์
นายสิทธิรัตน์ ศรีธรธีระ
นายธงชัย มณีสาร
นางสาวขนิษฐา สุขเสน
นางสาวสุพัตรา ยอดกุล
นายนราศักดิ์ ศรีอนันต์
นายรัฐกิจ เอมเกตุ
นางสาวจุฑามาศ ตั้งวงค์
นายอิทธิชัย ตัญจรูญ
นางสาวอัจฉรา ใหม่เอี่ยม
นายพัฒน์ สุวรรณนัจศิริ
/55 นางสาวสุกัญญา…

-5ลําดับที่
55
56
57
58
59
60
61
62

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุกัญญา กิจกอบชัย
นายอัฑฒ์ สันธนวิบูล
นายธณกฤต ดําทองเสน
นางสาวปิยะดา พรประสงค์สุข
นางสาวนภสร สุขพันธรัชต์
นางสาวเปรมยุดา อัศวโกวิทวัฒน์
นายอภิณัฐ เอี่ยมปรัชญา
นายพสิษฐ์ ช้างทอง
นายวรรธนะพงศ์ สุภาสวัสดิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62
(ลงชื่อ)

ชีพ จุลมนต์

(นายชีพ จุลมนต์)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) สําเรียง ริยาพันธ์
(นางสําเรียง ริยาพันธ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สําเรียง ร่าง/พิมพ์/ทาน
นภาลัย ตรวจ
ประกาศผลการสอบ ฯ

-6หมายเหตุ
ให้ ผู้ มี ร ายชื่ อ ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กฯ ทุ ก ท่ า นมาพร้ อ มกั น ในวั น พุ ธ ที่ 12 มิ ถุ น ายน
2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลแพ่ง ชั้น 12 อาคารศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อดําเนินการ ดังนี้
1. จับฉลากเพื่อจัดลําดับที่ (สําหรับผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน)
2. จัดทําแฟ้มประวัติข้าราชการตุลาการ
3. รับหนังสือโอนไปยังต้นสังกัด (สําหรับผู้ที่ขอรับการบรรจุโดยการโอน)
4. รับเอกสารคําแนะนําในการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา
รุ่นที่ 71 ซึ่งจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการวันที่ 17 มิถุนายน 2562
**ท่านที่ยังส่งเอกสารไม่ครบ ให้นําเอกสารมายื่นในวันจัดทําแฟ้มประวัติให้ครบถ้วน**

