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ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

      

  ตามที่ได้มีประกาศส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ไปแล้ว นั้น 

  บัดนี้ การเลือกสรรได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

  บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบก าหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
รายชื่อเป็นต้นไป และถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิก 
การข้ึนบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ 
  ๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
  ๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในวันและเวลาที่ก าหนด 
  ๓) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวันเวลาที่ส่วนราชการก าหนด 
  ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นในต าแหน่งนักวิชาการยุติธรรม มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจัดจ้าง 
เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ที่ได้รับการ
เลือกสรรฯ ตามก าหนดวัน เวลา ดังนี้ 

กลุ่มจังหวัด ล ำดับที่ต้องมำรำยงำนตัว เวลำรำยงำนตัว สถำนที ่
๑ ล าดับที่ ๑ – ๑๐ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ที่ได้รับการเลือกสรร 
๒ ล าดับที่ ๑ – ๑๓ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ที่ได้รับการเลือกสรร 
๓ ล าดับที่ ๑ – ๘ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ที่ได้รับการเลือกสรร 
๔ ล าดับที่ ๑ – ๑๓ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ที่ได้รับการเลือกสรร 
๕ ล าดับที่ ๑ – ๑๕ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ที่ได้รับการเลือกสรร 
๖ ล าดับที่ ๑ – ๘ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ที่ได้รับการเลือกสรร 
๗ ล าดับที่ ๑ – ๙ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ที่ได้รับการเลือกสรร 
(ตาราง) กลุ่มจังหวัด... 
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กลุ่มจังหวัด ล ำดับที่ต้องมำรำยงำนตัว เวลำรำยงำนตัว สถำนที ่
๘ ล าดับที่ ๑ – ๑๓ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ที่ได้รับการเลือกสรร 
๙ ล าดับที่ ๑ – ๑๐ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ที่ได้รับการเลือกสรร 

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ที่มารายงานตัว ให้เริ่มปฏิบัติราชการตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
  หมำยเหตุ 
  ๑) ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
  ๒) กรณีผู้ที่ผ่านการเลือกสรรอยู่ในล าดับที่ต้องมารายงานตัว ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร 
น าเอกสารที่ได้จัดส่งทาง e-mail มายื่นในวันที่มารายงานตัวด้วย  
  

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

  (ลงชื่อ)                วิศิษฏ์  วศิิษฏ์สรอรรถ 
(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ) 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส ำเนำถูกต้อง 
 

 
 

             (นางสาวชุลีวรรณ  สนนิ่ม) 
    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      ชุลีวรรณ  คัด/ทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 1061 นางสาว พุฒิศา คงพากเพียร ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นนทบุรี
2 1085 นางสาว ณัฎฐากร หิดาวรรณ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.พระนครศรีอยุธยา
3 1234 นางสาว มาริษา ศรีมลทณ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.พระนครศรีอยุธยา
4 1159 นางสาว นภัสร สุนทรวิจารณ์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นนทบุรี
5 1214 นาย กวิน อ่อนตา ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นนทบุรี
6 1265 นางสาว สุภานันท์ แจ่มศรี ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นนทบุรี
7 1232 นาย ณัฐพงษ์ มโนอิ่ม ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นนทบุรี
8 1219 นาย ภูชนันท์ กาญจนธนชัย ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.พระนครศรีอยุธยา
9 1278 นางสาว รัชวิภา เวียงไชย ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.พระนครศรีอยุธยา
10 1072 นางสาว ศรัณย์ ต๊ีกิ๊ม ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.พระนครศรีอยุธยา
11 1168 นางสาว ธัญรดา พุทธิษา
12 1245 นางสาว ภาณุมาศ จูคล้ายหล่อ
13 1176 นางสาว จุฑาพร ลาสา
14 1132 นาย ณัฐกิตต์ิ มีศิริ
15 1250 นางสาว พิมพ์ปวิตรา อุณหะรัตน์
16 1105 นางสาว อาทิตญา วรกาญจน์
17 1115 นางสาว สิริคเณศ พินิจสถิร
18 1109 นางสาว ธฤษวรรณ วงษ์จันดี
19 1075 นางสาว ณัฐฐาวีร์ วรรธนะชูชื่น
20 1130 นางสาว ชลิดา อุปแก้ว
21 1190 นางสาว มานิตา บทมาตร
22 1246 นางสาว ปาณิชา เข็มรักษ์
23 1256 นางสาว ซารีด้า นิยมเดชา
24 1178 นาย ณัชพล ศิริชัยนฤมิตร
25 1016 นางสาว พรรษมน สนนิ่ม
26 1224 นางสาว ชุติกาญจน์ ปานกลาง
27 1104 นางสาว จุฑามาศ จุ้ยจรรยา
28 1233 วา่ที่ร้อยตรีหญิง สุพรรษา เย็นอ่อน
29 1252 นาย วีรทรรศน์ อุ่นศรีส่ง
30 1036 นาย ทัตเทพ ด ารงอ๋องตระกูล
31 1096 นางสาว ฮาวา จิรฐิติพงศ์
32 1121 นาย สิทธิพร วงศ์ชัยเจริญเดช
33 1195 นางสาว อภิญญา ทาราพรม

บัญชีรำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจดัจำ้งเป็นพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงยตุิธรรม ลงวันที่  22  กันยำยน 2564

ชื่อ - สกุล

ต ำแหน่งนักวิชำกำรยตุิธรรม (กลุม่จงัหวัดที่ 1) 

เอกสารหมายเลข 1
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ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
34 1272 นาย ปฏิพล พรมศรีธรรม
35 1084 นาย ทัศภูมิ แดงดี
36 1248 นางสาว สุพรรณี อ่วมวงษ์
37 1099 นางสาว สุธิดา สถิตย์วราคม
38 1135 นาย ปิยวัช ศรีปัญญฤทธิ
39 1032 นางสาว สุวินา เอี่ยมสุทธา
40 1137 นาย ธีระเกียรติ สิทธิอาจหาญ
41 1277 นาย ดนัย สุขอาบใจ
42 1071 นางสาว กันต์สิริ ดอกไม้
43 1009 นางสาว นันทภรณ์ นุ่มเจริญ
44 1198 นาย วรพล ลิมปิยศวัฒน์
45 1202 นางสาว ผุสชา เครือแตง
46 1035 นางสาว อภิสรา สว่างแสง
47 1215 นาย อภิสิทธิ์ คุณขุนทด
48 1021 นางสาว กมลนันท์ ดีมาก
49 1244 นาย อัครพล ใจชนะ
50 1048 นาย ภานุวัฒน์ พงษ์ธนาวรัตน์
51 1251 นางสาว ภัทรวดี เลาหเรณู
52 1174 นางสาว วรรณวนัช บูชากุล
53 1192 นาย ศรัณย์ จันทร์บุตร
54 1095 นางสาว พิมพ์ชนก โพชะคุ้ม
55 1136 นางสาว พิมพ์นารา มาลาด
56 1142 นางสาว สโรชา เชาวลิต
57 1049 นางสาว ธัญลักษม์ สาสุข
58 1063 นาย ปภังกร ทองศรีรักษ์
59 1034 นางสาว ธัญวดี เพียรสิงห์
60 1273 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ปานมัจฉา
61 1240 นาย นวพรรษ วรกุลปัญญาเลิศ
62 1275 นาย ธนวัฒน์ บุญฤทธิ์
63 1206 นาย ฤทธิไกร อินต๊ะขัติ
64 1001 นาย ปัณณวิชญ์ ศรีลูกวัฒน์
65 1144 นาง จารุณี สีสิงห์
66 1152 นางสาว พรพิมล เปียงใจ
67 1005 นางสาว ชนิศร เสือกล่ิน
68 1247 นางสาว อัจฉราพร จาบรรณ์
69 1107 นางสาว อรณิช คงเขียว
70 1274 นางสาว พรทิพย์ หิรัญรักษ์
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ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
71 1141 นางสาว รุ่งรัตน์ ไพรหนู
72 1218 นางสาว ยศวดี ผาพงษา
73 1212 นาย ธนากร ถาวรานนท์
74 1025 นาย ทัตพงศ์ ศรีกิตติพศกุล
75 1201 นางสาว กมลธณัฐ ม่วงแก้ว
76 1003 นาย สหชาติ วารีสอาด
77 1166 นาย สุธี แย้มสังข์
78 1229 นาย สุภชัย กิ่งแก้ว
79 1073 นางสาว ออม สุวฤกษ์ศุภรดี
80 1253 นางสาว สกานต์ อัตถาวรวิศาล
81 1269 นาย จักรกฤษณ์ อุบลบาล
82 1111 นางสาว ธัญวรัตม์ บุญชาญ
83 1177 นางสาว ศิรินภา พิมพ์ทอง
84 1006 นาย จารุวัฒน์ พรหมจิตต์
85 1068 นางสาว ณัฎชา เผือกประเสริฐ
86 1062 นางสาว กมลรส บัดแก้ว
87 1028 นาย มาวิน พวงประเสริฐ



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 2108 นาย ชวกร วนิชอาภาพรรณ์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.เพชรบุรี
2 2093 นาย ประธาน ใจหวัง ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ราชบุรี
3 2128 นางสาว ณัฐกฤตา คงกระพันธ์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.เพชรบุรี
4 2111 นางสาว เนตรชนก อุสาจิตร ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครปฐม
5 2004 นางสาว กนกพร ยาประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ราชบุรี
6 2018 นางสาว ศุภกร วรรละออ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ราชบุรี
7 2167 นาย ณัฐนันท์ นวอนุศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครปฐม
8 2026 นางสาว วชิรา นาคะรัมภะ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครปฐม
9 2116 นางสาว ภัทรานิษฐ์ กุลวัฒนโภคิน ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.เพชรบุรี
10 2130 นาย ณัฏฐ์ภพ ยุทธชัยบดินทร์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครปฐม
11 2132 นางสาว วนิศรา เอี่ยมใจรัก ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.เพชรบุรี
12 2161 นางสาว พรพิพัฒน์ สางาม ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ราชบุรี
13 2175 นาย จตุพงศ์ ไชยวงษา ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครปฐม
14 2076 นางสาว รัตนาภรณ์ สิทธิวัน
15 2045 นางสาว มิณฑิตา อัศวศิริศิลป์
16 2153 นางสาว ปาลิตตา เนติศาสตราวุธ
17 2061 นาย ทิฆมัพร พลายเผือก
18 2160 นางสาว ณัฐวรา ระเวง
19 2091 นางสาว เอเซีย วราลีวรัญญู
20 2009 นางสาว กรองทอง ส าแดงเดช
21 2031 นางสาว จันทิมา ค ากองแก้ว
22 2016 นาย นพเก้า สุวรรณวิหค
23 2006 นางสาว จารุนันท์ บุตร์น  าเพชร์
24 2044 นางสาว อมินตรา คุณพรรษา
25 2129 นางสาว วรรณรดา สุทานันท์
26 2162 นาย ธนะวัฒน์ เพียรพัฒน์กุล
27 2078 นางสาว พวงพร พิริยะเสถียรกุล
28 2124 นาย สุรพงษ์ พุทธรักษา
29 2074 นาย วิษณุ จัตตุพรพงษ์
30 2131 นางสาว อรยา กรดเครือ
31 2142 นางสาว อมรรัตน์ โค้วถาวร
32 2053 นาย ภานุพงศ์ โกศลเกียรติสกุล
33 2176 นางสาว พิชญา สอวัฒนชาติ

ชื่อ - สกุล

บัญชีรำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจดัจำ้งเป็นพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงยตุิธรรม ลงวันที่  22  กันยำยน 2564

ต ำแหน่งนักวิชำกำรยตุิธรรม (กลุม่จงัหวัดที่ 2) 

เอกสารหมายเลข 2



- 2 -

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
34 2080 นางสาว ณัฏฐ์ฏาพร สันต์โสภา
35 2099 นางสาว ปภาวรินท์ ทองแท่ง
36 2084 นาย เอกชัย ด้วงเงิน
37 2072 นาย ชัชฌาณัฏฐ์ คุณดิลกจิรายุ
38 2036 นาย ศุภกร รวีเดชด ารง
39 2077 นางสาว นันท์นภัส รัตนมณี
40 2083 นางสาว พลอยพิชชา ภูห่ลักแก้ว
41 2023 นางสาว ชไมพร นาคินทร์สิริชัย
42 2086 นางสาว น  าฝน ม่วงงาม
43 2070 นางสาว สายธาร เกิดฤทธิ์
44 2071 นางสาว ตวงรัตน์ เปาเล้ง
45 2119 นางสาว รัตนา โตมาซา
46 2030 นางสาว สิรภัทร อยู่ก าเนิด
47 2058 นางสาว โชติกา อมรเมธ
48 2024 นางสาว นาถตยา ศิริสุนทร
49 2105 นาย ศุภกิตต์ิ อยู่สบาย
50 2126 นาย ธีรศักด์ิ กล่ินศรีสุข
51 2011 นางสาว ศิริขวัญ วรากรพิชยะ
52 2148 นางสาว เบญจรัตน์ ศรีจันทร์
53 2022 นางสาว นุชจรินทร์ วาดประเวช
54 2049 นางสาว อรจิรา ภาสนวัฒน์
55 2143 นางสาว ศิริวรรณ การร้อย
56 2112 นางสาว ณัฐวดี ยืนยง
57 2164 นางสาว ธนัชพร สระสม
58 2117 นางสาว กิตติยา ชุ่มดอนไพร



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 3002 นาย อชิตพน ยิ้มโสภา ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ชลบุรี
2 3022 นางสาว รสสุคนธ์ เอี่ยมธิติวรสกุล ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ชลบุรี
3 3078 นางสาว จิตรวรรณ พัฒนสระคู ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ชลบุรี
4 3045 นางสาว จุฑารัตน์ จรูญชัย ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ปราจีนบุรี
5 3081 นางสาว ชนม์ชนก เสาเปรีย ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ชลบุรี
6 3020 นางสาว ปุณณิศา ช่วยชูทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ปราจีนบุรี
7 3004 นาย ณรงค์เดช ธีรนุลักษณ์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ปราจีนบุรี
8 3076 นางสาว ธิดาเทพ แสนสร้อย ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ปราจีนบุรี
9 3025 นาย สุภัทรชัย ตอเขียว
10 3018 นางสาว พรชนก ขยิ่ม
11 3038 นางสาว ชมพูนุช ทองพิทักษ์ชัย
12 3064 นางสาว ณริสสา นาคสีทอง
13 3070 นางสาว ศรัญญา ร้อยพิลา
14 3015 นางสาว สสิกาญต์ คงธนชนะสิทธิ์
15 3044 นางสาว มินตรา เจริญสุข
16 3032 นาย จิรวัฒน์ สุธรรม
17 3049 นางสาว จิตรานุช หมวกวรรณ์
18 3026 นางสาว ชนิตรา ด่านอาษา
19 3055 นางสาว ญาณิน อรุณฤทธิ์
20 3071 นาย ภคพล สุขสวัสด์ิ
21 3036 นางสาว ณัฏฐนิชา ถือทอง
22 3028 นางสาว ขวัญโดม อินทรสาลี
23 3087 นาย ธิติพงศ์ โตศิริวราพงศ์
24 3019 นาย เมธาสิทธิ์ ขุนจักร์
25 3029 นางสาว กันตพิชญ์ พงษ์พรม
26 3067 นางสาว พิมสุวรรณ น้้าทรัพย์
27 3023 นางสาว ปิยวรรณ พรหมศร
28 3061 นาย สุธะสิธม์ อินธรประเสริฐ
29 3024 นางสาว นภาพร เพ็ญพิบูลรัตนา
30 3084 นาย ณัฐพล ทองทับ

ชื่อ - สกุล

บัญชีรำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจดัจำ้งเป็นพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงยตุิธรรม ลงวันที่  22 กันยำยน 2564

ต ำแหน่งนักวิชำกำรยตุิธรรม (กลุม่จงัหวัดที่ 3) 

เอกสารหมายเลข 3



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 4198 นางสาว ธนวรรณ ธนสีลังกูร ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.อุดรธานี
2 4250 นาย สิริภพ สุภาพรม ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ขอนแก่น
3 4409 นาย อิทธิชัย พลศรีดา ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สกลนคร
4 4269 นาย ไกรวิชญ์ โถบ ารุง ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สกลนคร
5 4066 นาย ธนพนธ์ หาชะนนท์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.อุดรธานี
6 4188 นาย วริทธิน์ันท์ เวียงอินทร์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สกลนคร
7 4056 นางสาว ฐิติกา สอนไชยา ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สกลนคร
8 4244 นางสาว จริญญา สายกระสุน ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ขอนแก่น
9 4315 นางสาว ราชภัทร ไพศาลธรรม ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.อุดรธานี
10 4394 นางสาว ปทุมรัตน์ สุวรรณชัยรบ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.อุดรธานี
11 4077 นาย เชาว์วรรธน์ สิงห์ทอง ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ขอนแก่น
12 4039 นางสาว ศิรดา อุปสาร ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ขอนแก่น
13 4222 นาย อลงกรณ์ วิชัยกุล ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.อุดรธานี
14 4152 นางสาว ศุภักษรา หล้าสร้อย
15 4401 นาย บวรภัค สุธรรมฤทธิ์
16 4025 นางสาว ฐานุภัทร รักษาเคน
17 4290 นาย ชัยรัตน์ ค าเปล่ง
18 4291 นาย ชัชพิมุข หวังกลุ่มกลาง
19 4134 นางสาว สุวิชาดา จิตเทวินลิขิต
20 4239 นางสาว ศรีสุรางคน์ นวลวิวัฒน์
21 4416 นางสาว กชนิภา ศิลารักษ์
22 4144 นาย ธนพล อิ้มพัฒน์
23 4337 นางสาว นัฐลดา โพธิง์าม
24 4339 นางสาว ฉัตรธิดา เถาว์โท
25 4359 นางสาว จุฬารัตน์ นาคอก
26 4374 นางสาว ศศิวิมล กุศลจิต
27 4411 นางสาว วิรสุดา ศักดิธัชชัย
28 4351 นางสาว สุกฤตา สีเขียว
29 4354 นาย ราชานนท์ วงศ์ชัย
30 4183 นางสาว นิลุบล ผจงศิลป์
31 4031 นางสาว รุจิรา พุทธดี
32 4344 นาย ธีระวิทย์ เติมทานาม
33 4345 นางสาว สิริณภาค์ ไพใหล

ชื่อ - สกุล

บัญชีรำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจดัจำ้งเป็นพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงยตุิธรรม ลงวันที่  22  กันยำยน 2564

ต ำแหน่งนักวิชำกำรยตุิธรรม (กลุม่จงัหวัดที่ 4) 

เอกสารหมายเลข 4



- 2 -

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
34 4283 นาย อลงกต ผิวด า
35 4116 นางสาว นัคมน วงษาเสนา
36 4127 นางสาว พีรยา พรมค าอินทร์
37 4181 นาย อุทัย วิชัยแสง
38 4219 นางสาว สุทธิดา เจริญราษฎร์
39 4008 นางสาว วศินี แสงกลาง
40 4224 นาย วชรพล จรโคกกรวด
41 4251 นาย นฤปนาถ หาญชุยชาย
42 4020 นางสาว เจนจิรา เปลือยศรี
43 4197 นาย ศรัณย์ชัย พูลสวัสด์ิ
44 4038 นางสาว วาสิตา บันทราช
45 4412 นาย ภัทรเดช เหล่าสมบัติ
46 4384 นาย เศรษฐภูมิ พรมจันทร์
47 4223 นางสาว ณัฐริกาภรณ์ แก้วภิรมย์
48 4355 นางสาว อัญชลีญา ทุมพัง
49 4128 นางสาว กัณฐิกา วงศ์ค าสาย
50 4193 นางสาว สกลกานต์ ศรีโอษฐ์
51 4352 นางสาว สุชาวลี นารี
52 4392 นางสาว อภิสรา สุนรกุมภ์
53 4349 นางสาว พรรณกาญจฐ์ ไชยพจน์
54 4309 นาย ภาสกร เทพจันทร์
55 4396 นางสาว ณัฐติยา จันทะลุน
56 4391 นางสาว จิรัชญา เหล่ากว้าง
57 4422 นาย พีรยุทธ วรรณูปถัมภ์
58 4265 นาย ชัยยงค์ฤทธิ์ กับกระโทก
59 4318 นาย ธนกริช ทองแสน
60 4353 นาย นครินทร์ ใสบาล
61 4417 นางสาว อัณธิการ์ พรรณาพนม
62 4215 นางสาว ธันยนันท์ เสวกวัชรีนนท์
63 4067 นางสาว พิมพ์ชนก สิงหัษฐิต
64 4087 นาย ชินกฤต บริบูรณ์
65 4148 นางสาว กัญญาณัฐ ขยันพูด
66 4142 นางสาว สุภัทตรา สุสดี
67 4398 นางสาว ศุจินทรา บุญทองอ่อน
68 4074 นาย ปรัชชา พรมน้ า
69 4292 นางสาว อารีรัตน์ ถาเหง่า
70 4414 นางสาว ณัฏฐชา คงเพ็ชร์



- 3 -

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
71 4264 นาย ดนุพล ธงวิชัย
72 4063 นาย ชินพันธ์ กุลโรจน์เมธิย
73 4171 นางสาว กรรัตน์ ค าดา
74 4225 นาย วีระศักด์ิ ดวงพิมพ์
75 4288 นางสาว ธนกร ไชยเกตุ
76 4118 นางสาว วันศุกร์ สรรค์นิกร
77 4096 นางสาว นิภาพร พันธ์แน่น
78 4316 นางสาว วรางคณา บ่อค า
79 4210 นางสาว ภัทรียา เวียงนนท์
80 4122 นาย พีระพงศ์ บุญส้ิว
81 4187 นางสาว สิริทิพย์ บุง้ทอง
82 4362 นางสาว สาริกา สารรัตน์
83 4189 นางสาว กนกพร แสงแก้วนพเก้า
84 4230 นางสาว จิรภัทร์ พิมพการ
85 4338 นางสาว ปวีณา น้อยชมภู
86 4342 นาย กฤษฎา แสงศรี
87 4075 นางสาว ชนิภรณ์ สมวงค์
88 4147 นาย วิทยา หาแก้ว
89 4226 นางสาว นฤมล น้อยนอนเมือง
90 4314 นางสาว อิศราวดี ศิริจรูญวงศ์
91 4241 นาย ศุภกร บุญสนิท
92 4110 นางสาว กชกร วรรณกุล
93 4022 นางสาว กมลรัตน์ อิฐรัตน์
94 4117 นางสาว น้ าฝน บุตรสิงห์
95 4053 นาย ธงเกียรติ สิมะสุนทร
96 4295 นาย ปฏิภาณ เวียงนนท์
97 4093 นาง ฤทัยรัตน์ แดงมณี
98 4047 นางสาว คุณิตา หาญธงชัย
99 4253 นาย ฐกฤต กิตติวัฒน์
100 4321 นางสาว สุนิตา กาญจน์แก้ว
101 4068 นางสาว อภิญญา ใหญ่ร้าง
102 4346 นางสาว จิราพร ไชยโพธิ์
103 4169 นางสาว ประสพพร พิมเสน
104 4065 นางสาว พัชรินทร์ สิงห์อาจ
105 4085 นาย ชุติเทพ ดวงเคน
106 4069 นางสาว สุพาพร อินภูวา
107 4405 นางสาว พัณณิตา กองสมบัติ



- 4 -

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
108 4180 นางสาว วรณัน เทีย่งแท้
109 4364 นางสาว ณัฐธิดา จันทลา
110 4048 นางสาว มานิตา หาญธงชัย
111 4138 นาย อนุชา ทศศะ
112 4356 นาย ศราวุฒิ มณีกัญย์
113 4059 นาย ชนะชัย ศรีแพง
114 4133 นางสาว อาภาภรณ์ วีระชัย
115 4070 นางสาว บุตธิชา ถาปาบุตร
116 4294 นาย นนธวัฒน์ ชาวยศ
117 4164 นางสาว ชัญญานุช นามโนรินทร์
118 4136 นาย นราธิป ค าลือ



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 5176 นางสาว รุจิรา วันภักดี ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สุรินทร์
2 5112 นางสาว ชญาดา หิรัญประจักษ์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สุรินทร์
3 5165 นางสาว ศุภิสรา พงษ์เจริญ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สุรินทร์
4 5096 นางสาว วรฤทัย สุรนิจ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สุรินทร์
5 5243 นางสาว เฌอย์มาฎา นรานฤเมศวร์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครราชสีมา
6 5084 นางสาว เจนจิรา ไชยมงคล ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครราชสีมา
7 5270 นางสาว วิลัยพร แก้วตา ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครราชสีมา
8 5071 นางสาว สุธินี มีพร้อม ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สุรินทร์
9 5310 นาย ปภังกรณ์ หล่าสกุล ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.อุบลราชธานี
10 5140 นางสาว ณัฐณิชา ราชกรม ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.อุบลราชธานี
11 5129 นาย อัครพนธ์ มีมงคล ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สุรินทร์
12 5290 นางสาว ปาริดา ทรัพย์ทองค า ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.อุบลราชธานี
13 5065 นาย เอกชัย แซ่โง้ว ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครราชสีมา
14 5083 นาย อธิษฐ์ ทันตา ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครราชสีมา
15 5287 นางสาว ศิริรุ่งนภา วิลา ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.อุบลราชธานี
16 5075 นางสาว อิสรีย์ คูณค าตา
17 5272 นาย ชัยวัฒน์ สมหวัง
18 5113 นางสาว แพรววิภา บุญลีประสิทธิ์
19 5154 นาย ศราวุธ บุญครอง
20 5307 นางสาว สุพินดา อุทธรส
21 5092 นางสาว อฐิพร ประสพศรี
22 5188 นางสาว อาทิตยา ดวงแก้ว
23 5039 นางสาว พิมพ์ภัสร์ ศรีปรีชาชาญ
24 5213 นางสาว พัชรี ชูบุญ
25 5137 นางสาว กชกร นวจินดาพงศ์
26 5142 นาย ธวัชชัย แพงอานนท์
27 5034 นางสาว เปมณีย์ ชูศรีขาว
28 5104 นางสาว ปภัสสร จ้อยสระคู
29 5107 นางสาว ณัฐพร ประดับวงษ์
30 5053 นางสาว ประภัสสร ดอนฮ้ี
31 5111 นางสาว จารุวรรณ ชาดขูรู
32 5133 นางสาว วิลาสินี ตอมพุดซา
33 5115 นางสาว อรอุมา ไชยชนะ

ชื่อ - สกุล

บัญชีรำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจดัจำ้งเป็นพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงยตุิธรรม ลงวันที่   22  กันยำยน 2564

ต ำแหน่งนักวิชำกำรยตุิธรรม (กลุม่จงัหวัดที่ 5) 

เอกสารหมายเลข 5



- 2 -

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
34 5216 นางสาว จันทิพา โทธะรินทร์
35 5048 นาย ธนสิษฐ์ ลภัสไพโรจน์
36 5055 นางสาว ปภาดา บุญสภา
37 5085 นาย มงคลชัย ศุภรตรีทิเพศ
38 5289 นาย วราวุฒิ กรรมทอน
39 5011 นางสาว ยศวดี คนหมั่น
40 5273 นางสาว ปวันรัตน์ ภาระหอม
41 5305 นาย ชัชวาล รักษาทรัพย์
42 5088 นางสาว ปริฉัตร เต็งรัตนไพบูลย์
43 5237 นางสาว รัชนิกา อุนาภาค
44 5006 นางสาว ศุภดา แก้วโสพรม
45 5131 นาย ปริญญา ดวงทอง
46 5059 นางสาว ประภา อเนกา
47 5181 นางสาว ศิริรัตน์ จันพิรักษ์
48 5029 นางสาว อทิตา กุลธารินท์
49 5062 นาย สหพล เกื้อกูล
50 5203 นางสาว ณิชาภัทร คนยัง
51 5025 นางสาว ณัฏฐ์ิมาฏา พุทธบุญ
52 5177 นางสาว เพ็ญพิชชา นิลบุตร
53 5037 นางสาว ศิริลักษณ์ อินอุ่นโชติ
54 5087 นางสาว เมธาพร สมเสนาะ
55 5309 นางสาว ชฎาพร พลเดช
56 5136 นางสาว ดรรชนีวรรธ์ เปรียบดีสุด
57 5190 นางสาว จิรภิญญา ตรงค านึง
58 5073 นางสาว ณพัชชานันท์ เทพจันทร์
59 5018 นางสาว เพ็ญพิศ เกตุใหม่
60 5012 นาย ธีราเมษฐ์ โชตน์มงคลภัทร์
61 5017 นาย ทินกร แก้วดวงดี
62 5060 นาย สรวิศ เสียงสนั่น
63 5323 นาย ศรัณยู นิกรโสม
64 5248 นาย ไพรัช ซ่อนกล่ิน
65 5132 นาย ทัศฎากรณ์ ศรีสุรินทร์
66 5202 นางสาว สริตา รักษาศิริ
67 5320 นาย ธวัชชัย ภูเขียว
68 5079 นางสาว ธนาภรณ์ ลัทธิ
69 5167 นางสาว พิมลพรรณ นิระโส
70 5126 นางสาว ลักขณา เสนีนวล



- 3 -

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
71 5297 นางสาว วิภาวี สุวานิช
72 5232 นางสาว พชรพร ทองมี
73 5278 นางสาว พัทธ์ธีรา นิ่มกุล
74 5068 นางสาว ศิริพร รักเมือง
75 5045 นางสาว ฌัชฌา พิศุทธิสุวรรณ
76 5204 นาย สุรนันท์ แสงงาม
77 5077 นางสาว ทิพย์ประภา ช่วงไชย
78 5219 นาย มานพ ขันอ่อน
79 5114 นางสาว สาธิตา ค าพรมพะเนา
80 5306 นาย ต่อตระกูล หวังมั่น
81 5185 นางสาว เกตุกัญจภรณ์ นวลค า
82 5205 นางสาว ชัญฐิตา อารีย์
83 5116 นาย อภิสิทธิ์ นวลใส
84 5040 นางสาว สุภาพ สหุนัยต์
85 5117 นางสาว อรรจมณี อโณทัยไพบูลย์
86 5063 นางสาว ธนวรรณ ชาติมนตรี
87 5066 นางสาว พุทธรักษ์ มะลัยทอง
88 5170 นางสาว ศรัณย์พร หมอนแคะ
89 5168 นางสาว ธัญญาภัทร์ ปัญญางาม
90 5069 นางสาว อรยา การินทร์
91 5302 นางสาว อภิญญา ทองประสาน
92 5061 นาย กฤษกร เพชระโยธิน
93 5090 นาย นิติพล หล้าสิงห์
94 5265 นางสาว ลักษณ์วดี ผิวตะขบ
95 5175 นางสาว ปรีดาภรณ์ สุวรรณทา
96 5135 นางสาว พรรณิภา ซ่ือสัตย์
97 5326 นางสาว สุกัญญา ทิศทะษะ
98 5138 นางสาว มะลิวรรณ ต้นกระโทก
99 5145 นางสาว สุทธิตา มั่นชาติ
100 5110 นางสาว กรรณิกา มาบิดา
101 5108 นางสาว สุวรรณา อบอุ่น
102 5024 นางสาว นรินทร ค าเจริญ
103 5236 นางสาว วิมลศิริ ไทยโสภา
104 5259 นางสาว อรยา ใจดี
105 5221 นางสาว สิริลักษณ์ โพทากุล
106 5224 นาย เมธีรินทร์ สุรเสน
107 5047 นางสาว อรอุมา จันทารมณ์



- 4 -

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
108 5252 นางสาว กฤตยา เสริฐสูงเนิน
109 5163 นางสาว ณภัสชณิตฐ์กา พงค์พันเทา
110 5076 นางสาว เทียนมะณี อาจวงษา
111 5149 นาย กิตติศักด์ิ พุฒขุนทด
112 5214 นางสาว นภสร น้ าหวาน
113 5244 นางสาว ธัญรัตน์ ไทยธรรม
114 5220 นาย พงษศักด์ิ อ่อนเหลา
115 5209 นางสาว อรจิรวดี บุตรศรี
116 5144 นาย จิระพงศ์  จอมโนนเขวา
117 5019 นาย พิจักษณ์ เกตุใหม่
118 5251 นาย ญาณเมธี เวชกามา
119 5283 นาย ทัศพล ยั่งยืน
120 5179 นางสาว เบญญาภา โล่ห์ทองค า



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 6131 นางสาว อัญมณี จันทรา ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.เชียงใหม่
2 6161 นางสาว พลอยนภัส ภาษาสุต ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.เชียงใหม่
3 6166 นางสาว ฐิติชญาณ์ โป่งปันต๊ะ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.เชียงใหม่
4 6141 นางสาว ปุณรดา จิระธิติถาวร ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.เชียงใหม่
5 6015 นาย ชวัลวิทย์ ใจกาศ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.เชียงราย
6 6006 นางสาว กนกวรรณ กันธิมา ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.เชียงราย
7 6038 นางสาว นพวรรณ วราภรณ์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.เชียงราย
8 6014 นาย กฤตภัค เกิดไทยดี ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.เชียงราย
9 6108 นางสาว นวพร อินทะไชย
10 6085 นางสาว เกศินี พรมมิจิตร์
11 6177 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ ธาระวานิช
12 6101 นางสาว ชลิดา นิลร าไพ
13 6104 นาย กษิดิศ กฤษณสุวรรณ
14 6150 นาย วิเคณฑ์ นันต๊ะเสน
15 6045 นางสาว ศิรประภา สวัสดี
16 6081 นาย กิตติพงศ์ ค าใหม่
17 6001 นาย สุทัศน์ ชื่นชมจันทร์
18 6033 นาย อาทิตย์ วงศ์หิรัญญา
19 6079 นางสาว กัญญาวีร์ จักรสมศักด์ิ
20 6010 นาย นพดล อินทะแสน
21 6109 นางสาว ศุภิสรา สอาดเอี่ยม
22 6040 นาย ปราณพล ดิษยะกมล
23 6051 นางสาว ณัฏฐธิดา แก้วทอง
24 6167 นาย สิทธารัตน์ รัตนกาญจนากุล
25 6088 นาย ธนากร งัวผ่า
26 6136 นาย อัครวิชช์ ศรีวิชัย
27 6142 นางสาว ชนิภรณ์ ภาคภูมิ
28 6100 นางสาว อรอมล กุยแก้ว
29 6049 นางสาว รวิสรา แสงอุทัย
30 6055 นางสาว วนัสนันท์ วรสิทธิป์ัญญา
31 6125 นาย โชติวิทย์ กุลสุวรรณวงศ์
32 6050 นางสาว ประภาพรรณ เจริญดี
33 6002 นางสาว รัชดา บัวทอง

ชื่อ - สกุล

บัญชีรำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจดัจำ้งเป็นพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงยตุิธรรม ลงวันที่   22  กันยำยน 2564

ต ำแหน่งนักวิชำกำรยตุิธรรม (กลุม่จงัหวัดที่ 6) 

เอกสารหมายเลข 6



- 2 -

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
34 6025 นาย สุริยา น้อยจันทร์ต๊ะ
35 6165 นาย กฤตนนท์ เวชชยานนท์
36 6103 นางสาว สิทธิณี แย้มทุง่
37 6089 นางสาว สุพรรณษา ทองอ่อน
38 6151 นาย กีรติ ธิโนชัย
39 6176 นาย กฤษณพงศ์ วงค์ค า
40 6027 นางสาว ทิพากร เสวิกา
41 6073 นาย จิรายุ อินทรวิเศษ
42 6021 นางสาว ปริชญา ปูธิปิน
43 6007 นางสาว แพรพลอย ต่างใจ
44 6023 นางสาว สุพิชญา จันทร์หมื่น
45 6152 นางสาว มาริษา แก้วปา
46 6022 นางสาว สโรชา กระดังงา
47 6171 นาย ธีรเมธ ล้ีนักธรรม
48 6098 นางสาว กัลยรัตน์ สมวงค์
49 6135 นางสาว ศุภาณัฐน์ ปัญญาดี
50 6139 นางสาว กาญจนา แก้วด า
51 6102 นางสาว ธนพร พงศ์ธเนศ
52 6077 นาย ณัฐนพัฒน์ ณ เชียงตุง
53 6143 นางสาว ณพรรณดา หงษ์เวียงจันทร์
54 6004 นางสาว ศศิธร ตุ้ยแปง
55 6054 นาย ทรัพย์ ปนาศาสตร์
56 6093 นางสาว กมลวรรณ วาลุกาสุวรรณ
57 6099 ว่าที ่รต.หญิง กฤษณาพร รินมูล
58 6138 นาย ชิษณุชา คล้ายแท้
59 6011 นาย กิตติพิชญ์ กันทะมี
60 6071 นาย กิตติชัย สวยสด



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 7124 นางสาว กานต์มณี แสงฟู ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.พิษณุโลก
2 7091 นาย ตุลย์ ดิษฐเจริญ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครสวรรค์
3 7088 นาย พัลลภัช วัฒนไพบูลย์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.พิษณุโลก
4 7147 นาย ณัฐดนัย บุญฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครสวรรค์
5 7001 ว่าทีร่.ต. ณัฐพัชร์ อภิวัฒปัญญาเดชา ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครสวรรค์
6 7004 นาย ยุทธภูมิ วงศ์ชัย ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.พิษณุโลก
7 7067 นางสาว รัชนารถ อนันตกูล ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.พิษณุโลก
8 7152 นางสาว อุษา ภัทรน าโชค ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.พิษณุโลก
9 7024 นางสาว อัมพรรัตน์ เกิดขุ้ย ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครสวรรค์
10 7011 นางสาว ปานฝัน ปัน้นาค
11 7178 นางสาว ลภัสรดา บุรีรัตน์
12 7160 นางสาว อภิรดี รอดทอง
13 7089 นางสาว เบญจมาศ รัตนพิบูลย์
14 7053 นางสาว กัญญาณัฐ แตงไทย
15 7034 นางสาว ณัฐชญา แสนหลวงอินทร์
16 7110 นางสาว วิลาวรรณ โฉมศรี
17 7008 นางสาว ไอลดา เกตุวัง
18 7027 นางสาว วิภาพร อินโองการ
19 7043 นางสาว ปภัสรา รัตนศรีทอง
20 7145 นางสาว อุมารีย์ ซ่ือตรง
21 7128 นางสาว น้ าผ้ึง ดอกไธสง
22 7132 นางสาว กุลธรา สังข์อ่อน
23 7118 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีภา
24 7138 นางสาว วราพร เผ่าคนชม
25 7095 นางสาว เกศรินทร์ วงศ์เครือ
26 7020 นาย ณฐพรรณ บุรารักษ์
27 7156 นางสาว ณัฐณิชา จันทร์จุลเจิม
28 7071 นางสาว ประกายกานต์ บัวมีธูป
29 7177 นางสาว สุดาลักษณ์ แตงร่ม
30 7037 นางสาว วนัชพร จุมพล
31 7066 นางสาว นภัสสร พูลเพิม่
32 7013 นาย ธนชิต เลิศเล่ือมใส
33 7054 นาย ธนารักษ์ วิลล์เมอร์

ชื่อ - สกุล

บัญชีรำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจดัจำ้งเป็นพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงยตุิธรรม ลงวันที่   22  กันยำยน 2564

ต ำแหน่งนักวิชำกำรยตุิธรรม (กลุม่จงัหวัดที่ 7) 

เอกสารหมายเลข 7



- 2 -

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
34 7108 นางสาว พรรทิพา พิทักษ์พูลศิลป์
35 7070 นางสาว ภาณุมาศ ใจแสง
36 7141 นาย ธนาภัฐย์ สารีพันธานุกุล
37 7080 นาย วิวรรธน์ ขัติวงษ์
38 7018 นางสาว ปริศนา แก้วค าลา
39 7073 นาย ปรีชา มั่นชาวนา
40 7144 นางสาว มุกดา บังอยู่
41 7161 นางสาว วาริณี ภูเ่กตุ
42 7044 นางสาว กนกรัตน์ ชาญวิชัย
43 7031 นางสาว ธันวา แจ่มรอด
44 7084 นางสาว กตัญชลี รังษี
45 7100 นางสาว พุธสุดา ลาภศิริวัฒน์
46 7060 นางสาว สุกัญญา เทพอ านวย
47 7171 นางสาว ศุภนิจ โตสุข
48 7096 นางสาว พัชรี แจ่มแก้ว
49 7068 นาย อรรถษิณ สิงห์อินทร์
50 7154 นางสาว ชนนิกานต์ ตลับทอง
51 7081 นางสาว ฐิติมา พันธ์มาก
52 7109 นางสาว รุจาภัส พุม่อยู่
53 7030 นางสาว ธมลวรรณ เจริญศิลป์
54 7026 นางสาว พัชรา ศรีสกุล
55 7122 นางสาว นุจรี ศรีโมรา
56 7082 นางสาว กัญญาณัฐ ข้อโนนแดง
57 7107 นางสาว ณิชากร มีบึงพร้าว
58 7139 นาย พุฒิพงศ์ นุชเกิด



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 8155 นาย ณัฐพงศ์ เลขข า ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครศรีธรรมราช
2 8024 นางสาว วิชญาพร สุทธินุ้ย ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สุราษฎร์ธานี
3 8250 นางสาว อริสรา รัตนพันธ์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครศรีธรรมราช
4 8035 นาย จักรี สิทธิสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครศรีธรรมราช
5 8146 นางสาว ศศิธร อภัยพันธ์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครศรีธรรมราช
6 8190 นาย นรรถพงค์ บุญนิธิ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สุราษฎร์ธานี
7 8178 นาง กนิษฐา เจษฎาพงศ์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.นครศรีธรรมราช
8 8206 นางสาว อนิญชิตา อุเทนสุต ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ภูเก็ต
9 8036 นางสาว วรัชยา ดีพัฒชนะ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สุราษฎร์ธานี
10 8177 นางสาว อารุณีย์ ธนาวุฒิ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สุราษฎร์ธานี
11 8287 นาย ณัฐ กุลพัฒนโสภณ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ภูเก็ต
12 8158 นางสาว สิริลักขณ์ เป้ากลางไพร ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ภูเก็ต
13 8207 นางสาว นุดาภา สุวรรณรัตน์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ภูเก็ต
14 8007 นาย สุริยะ พรหมเสนีย์
15 8303 นาย พุฒิพงศ์ ผลส่ง
16 8188 นางสาว พรนับพัน ภมรสูตร
17 8045 นางสาว ชญาดา ทองแท้
18 8108 นาย ปวเรศ มาใหม่
19 8202 นางสาว พรศิริ นิชานนท์
20 8023 นางสาว นัทธมน เจริญรักษ์
21 8110 นางสาว นัฐริกา เรืองจันทร์
22 8240 นางสาว กมลรัตน์ แก้วสายฟ้า
23 8009 นางสาว ศุภวรรณ จุ้ยสุวรรณ
24 8089 นางสาว ธิดารัตน์ จินกระวี
25 8163 นาย อนุชา สุขพิทักษ์
26 8179 นางสาว กัญนิกา ยศกิจ
27 8276 นางสาว แก้วสวรรค์ ผิวงาม
28 8046 นางสาว พรจันทร์ ขุนเพ็ชร์
29 8028 นาย จีระพัฒน์ คล้ายฉิม
30 8096 นางสาว ณัฎฐธิดา เรืองศิริ
31 8072 นางสาว กนกวลี บุญไกร
32 8052 นางสาว นิศากร ภาระกิจ
33 8286 นาย สิห์ วรรษาวุธ

ชื่อ - สกุล

บัญชีรำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจดัจำ้งเป็นพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงยตุิธรรม ลงวันที่  22  กันยำยน 2564

ต ำแหน่งนักวิชำกำรยตุิธรรม (กลุม่จงัหวัดที่ 8) 

เอกสารหมายเลข 8



- 2 -

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
34 8140 นาย โชคชัย ฉิมวัย
35 8167 นาย นัฐพงษ์ อินทรสาร
36 8168 นางสาว ภาสินี จงกลพืช
37 8025 นางสาว อนุสรา ตันติพิศาลพงศ์
38 8092 นางสาว ปรียนิตย์ ณ ถลาง
39 8172 นางสาว สุรางคนา พงศ์กระทุง
40 8228 นางสาว นภัสรา ชัยนาคิน
41 8304 นางสาว กมลชนก ผลส่ง
42 8257 นางสาว เกสราภรณ์ จันทร์ศร
43 8043 นางสาว ธนิสร อินทโน
44 8248 นางสาว สุนิตา ทิพย์สุราษฎร์
45 8002 นางสาว กาญจนา ชัยประพันธ์
46 8198 นางสาว สุภาวรรณ นาคบ ารุง
47 8088 นางสาว พรวลัย ด้วนเฝือ
48 8212 นางสาว ศิริพร คงจันทร์
49 8016 นางสาว แพรวา ชาโนจุติ
50 8200 นางสาว ชลธิชา ชูขันธ์
51 8274 นางสาว สุวนันท์ อนันทขาล
52 8180 นาย ศราวิน ฤทธิโสม
53 8236 นางสาว ศศิโสม ภควานนท์
54 8142 นางสาว มัฏฐา สุทธยาคม
55 8013 นาย นิธิวัชร์ สุทธิพิศาลบุตร
56 8021 นางสาว วรัญญา สาระพัสด์ุ
57 8318 นาย กิตติศักด์ิ สุขเกษม
58 8204 นางสาว ภรณ์วิรินทร์ โพธิบ์ ารุง
59 8059 นางสาว จันทร์ธิญา จตุทอง
60 8101 นางสาว รุจรดา ชายเล้ียง
61 8203 นางสาว ณัฐกานต์ สงสัย
62 8275 ว่าที ่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ แก้วกับเพชร
63 8079 นางสาว เสาวนีย์ ศรีรัตน์
64 8298 นาย ภูริวัฒน์ จิระพงษธร
65 8018 นางสาว ปรัชญวรรณ นกเกตุ
66 8001 นางสาว ณัฐวรรณ หนูด้วง
67 8201 นาย นวพล ช่วยเชียร
68 8222 นาย วิชญ์ แสวงวิทย์
69 8042 นางสาว จิรัฐฏิกา กุลศรี
70 8170 นาย จิรวัฒน์ สุภาไชยกิจ



- 3 -

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
71 8135 นางสาว พรรณวดี เพ็ชรเครือ
72 8051 นางสาว จิราวรรณ ศรีฟ้า
73 8297 นางสาว สุกัญญา ช่วยนคร
74 8209 นาย พรพิทักษ์ ขุนชุม
75 8102 นางสาว ต้องตา ช่วยชูวงศ์
76 8005 นางสาว ศิริรัตน์ เกล้ียงกลม 
77 8017 นาย วัชระ มานพ
78 8254 นาย ปรวรรษ ศรีเทพ
79 8197 นาย อุกฤษฏ์ เมฆแก้ว
80 8227 นางสาว กฤติยาพร นาคทุง่เตา
81 8040 นางสาว ปุณณดา ช่วยสงค์
82 8321 นางสาว อัฉราวรรณ บุญศรี
83 8153 นางสาว เกศรินทร์ แก้วสร้อย
84 8062 นางสาว สิริยาภรณ์ อินทสระ
85 8226 นางสาว อารียา พงศ์ยี่หล้า
86 8253 นาย พิสิฐ เผือกเสวก
87 8277 นางสาว อัษฎาง วัฒนาวงศ์ศิริ
88 8184 นางสาว ศุทธินี เฮสต้ี
89 8312 นางสาว สายทิพย์ ปานเกิด
90 8019 นาย พิเชฐ ไพยศาสตร์
91 8090 นาย ภาณุวิชญ์ นาคแป้น
92 8061 นางสาว กฤติยาณี บัวทอง
93 8215 นาย จักรพงศ์ ราษฎร
94 8078 นางสาว จุฑามาส รอดจันทร์
95 8033 นางสาว บุปผา ปานแก้ว
96 8151 นาย ธีรชัย ทองย่น
97 8077 นางสาว ปิยะตา เด่นดวง
98 8249 นางสาว ธิดารัตน์ ช านาญกิจ
99 8324 นางสาว สุทธิดา สุวรรณมณี
100 8223 นาย กิตติศักด์ิ ทองสมบัติ
101 8105 นาย ธนกฤต พรธรรมฉัตร
102 8050 นาย ธรรมรัตน์ กาญจนโสภาค
103 8242 นางสาว อรวรรณ วาเย็ง
104 8080 นางสาว รัชดาภรณ์ จรจาก



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุ
1 9199 นางสาว พิลาศลักษณ์ เพ็ชรพันธ์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สงขลา
2 9004 นางสาว ชนิสรา รักษ์นิ่ม ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สงขลา
3 9261 นางสาว ณภลดา กลับจันทร์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ยะลา
4 9166 นาย รุสลัน บูชิ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ยะลา
5 9266 นางสาว ฟาซีย๊ะ แวดาโอะ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สงขลา
6 9295 นาย ณัฐพงศ์ สุวรรณชาตรี ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สงขลา
7 9093 นาย เกียรติศักด์ิ บุญรักษ์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สงขลา
8 9253 นางสาว ณัฐนรี ชะนะชัย ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.สงขลา
9 9140 นางสาว กิตติวรรณ เจริญพงศ์ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ยะลา
10 9165 นาย ตะวัน หมาดทิง้ ปฏิบัติหน้าที ่สยจ.ยะลา
11 9222 นางสาว ชนม์นิภา พรอนันต์
12 9069 นาย จีรภัทร ไกรแก้ว
13 9204 นาย ฮัสซัน มาลาวัยจันทร์
14 9205 นาย วังง์ดีนย์ ดาหะตอ
15 9185 นางสาว อนัตตา หมะหมุ
16 9070 นางสาว ธนพร รอดชู
17 9162 นาย สมพร ณ นคร
18 9098 นางสาว นนทกร ร าออ
19 9290 นางสาว จุฑามณี มีฤทธิ์
20 9201 นางสาว วรรณุษา บุญชูด า
21 9236 นางสาว ไอซ๊ะ ลีม๊ะ
22 9092 นางสาว อัจฉราพรรณ เกื้อวงค์
23 9207 นางสาว จุไรรัตน์ สงขาว
24 9088 นาย นันทศิริ ศิริอนันต์
25 9242 นาย ยุทธชัย ด้วงสวัสด์ิ
26 9221 นางสาว สุวรรณา โปจีน
27 9250 นาย อารักษ์ พูลศักด์ิ
28 9203 นางสาว มัฌฌิมา รักภักดี
29 9251 นางสาว อมิตา ขาวสุด
30 9277 นางสาว กาญจนา ทองพลัด
31 9010 นาย อิควาน มาหะ
32 9005 นางสาว กัญญารัตน์ เดวิลลา
33 9274 นางสาว ปาลิตา รัตนนิมิตร

ชื่อ - สกุล

บัญชีรำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจดัจำ้งเป็นพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงยตุิธรรม ลงวันที่   22  กันยำยน 2564

ต ำแหน่งนักวิชำกำรยตุิธรรม (กลุม่จงัหวัดที่ 9) 

เอกสารหมายเลข 9



- 2 -

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
34 9080 นางสาว กนกวรรณ หนูเเก้ว
35 9174 นาย วรโชติ สังขรัตน์
36 9187 นาย อรรถนนท์ ขุนราช
37 9034 นางสาว กษิมาภรณ์ เชี่ยวชลัญญกุล
38 9097 นาย ณัฐชนันค์ ทองเหมือน
39 9232 นางสาว ปาลิฏา ศิริเสถียร
40 9233 นางสาว สุธินันท์ สงสังข์
41 9003 นางสาว ตัซณีม ตะลี
42 9153 นางสาว สรวรรณ โปจีน
43 9067 นางสาว นฤมล ทองมา
44 9238 นางสาว วลัยลักษณ์ ยิ่งล้ า
45 9158 นางสาว ลักษิกา สนธิกุล
46 9072 นางสาว สุพิชญา มูสิกะศิริ
47 9130 นาย นิพิฐพนธ์ ศรีอาราม
48 9156 นางสาว นัสรีน ดิษฐาภินันท์
49 9181 นางสาว นูรีนา ดือราแม
50 9002 นาย พิชัยวุฒิ แสงสง
51 9258 นางสาว ตัสนีม บือราเฮง
52 9276 นาย ธราดล เต้นปักษี
53 9014 นางสาว อาภาภรณ์ สันตะพันธุ์
54 9083 นางสาว สายธาร เตชะพัฒนา
55 9180 นางสาว กูโซเฟีย อีแต
56 9234 นาย พีระพล พงศ์อักษร
57 9275 นาย กันต์ธร ช่วยภักดี
58 9312 นางสาว ขวัญใจ บุญแสร์
59 9007 นางสาว กฤษติกา พุม่สุวรรณ
60 9105 นางสาว นูรเดียนา เจะมะ
61 9032 นางสาว ปิยธิดา พรสยม
62 9212 นางสาว ซูไฮลา อาบู
63 9244 นางสาว ศศิธร ขันนา
64 9006 นาย อติพงษ์ มีสุขศรี
65 9017 นางสาว ณัฐาวดี ฉันทกูล
66 9026 นางสาว ลาภกิจ จิโรภาส
67 9121 นางสาว ฟารีซัน ยายอ
68 9229 นางสาว ธนิดา วงศ์ชนะ
69 9150 นางสาว ประภัสรา สุดเพียร
70 9060 นาย กอดิส เจ๊ะแว
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ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
71 9016 นางสาว นูรลัยลา สาและ
72 9195 นางสาว จารุดา ดินนุ้ย
73 9081 นางสาว เปรมฤดี ภูขุนทด
74 9209 นางสาว ภวิษย์พร แสงสุวรรณ
75 9215 นางสาว จีระภา แก่นบุญ
76 9073 นาย ธีรพร สายเสมา
77 9037 นางสาว สุวรา อินนุ่น
78 9224 นางสาว นูรมี บากา
79 9038 นางสาว ศกุนิชญ์ แซ่จิ้ว
80 9033 นางสาว พัสตราภรณ์ มาเอียด
81 9120 นางสาว พัชราภรณ์ ม๊ะดาฮู
82 9142 นางสาว ปาจรีย์ รัตนพงศ์
83 9144 วา่ที่ร้อยตรีหญิง อารียา วงศ์สุวรรณ
84 9087 นางสาว เนตรนภิส อินทร์ตรา
85 9027 นางสาว ภัชลดา ตัณฑปนัตถากร
86 9133 นางสาว ดวงดาว บัวแก้ว
87 9206 นางสาว รัตนา แก้วกุนนิล
88 9303 นาย กฤตวัตร์ ด าเกาะ
89 9028 นางสาว ปิยธิดา ยอดจิตต์
90 9272 นางสาว กรณิศ จันทร์ต้น
91 9025 นางสาว กนกวรรณ แก้วฉิมพลี
92 9186 นาย วทัญญุต เพ็งนุ่น
93 9243 นาย ศรัณย์ภัทร สอต้ัง
94 9071 นาย ปฏิภาณ แซ่ล่ิม
95 9171 นางสาว ธัญสินี แลดูข า
96 9106 นาย มัรวาน ดือระซอ
97 9089 นางสาว อารียา หว่าหล า
98 9231 นางสาว ลาตีป๊ะ หมัดเลขา
99 9143 นางสาว วิรนุช ศรีนวลขาว
100 9079 นางสาว ชนัญญา จันทอง
101 9214 นางสาว วรันฐิตา ภัยภาค
102 9279 นางสาว ณธษา บัวหมุน
103 9086 นางสาว ชนัชชิญา หัตถประดิษฐ์
104 9126 นางสาว เกษณี ปลิดดอก
105 9216 นางสาว ยามีละ เจ๊ะมะ
106 9270 นาย รัตนพงษ์ ลาภอุดมกิจ
107 9194 นางสาว ชนาภรณ์ ละออกอ
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ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ หมำยเหตุชื่อ - สกุล
108 9123 นางสาว วนิดา นนทะวัฒน์
109 9021 นางสาว นันทิชา ถนอมทรัพย์สิน
110 9082 นาย สมพร วิสะมิตนันต์
111 9134 นางสาว ดวงเดือน บัวเเก้ว
112 9225 นางสาว นัสรีน แยการีซง
113 9167 นางสาว ลีน่า และตี
114 9151 นางสาว พรณภัทร สิงห์หนู
115 9183 นางสาว ภคมน ไชยช่วย
116 9306 นาย อภิชาติ แก้วสว่าง
117 9213 นางสาว กนกวรรณ เจริญศรี
118 9138 นาย อาลียัส เลาะราแม
119 9191 นางสาว โสมธิตา สุนมา
120 9228 นาย มูฮัมมัดซูเปียน สะอะ




